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1. UVOD 
 
Protokol ravnanja v OŠ Horjul v času COVID-19 (v nadaljevanju: Protokol) je dodatek k 
Hišnemu redu OŠ Horjul in so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi 
in njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19 v OŠ Horjul. 
Dodatek Hišnemu redu OŠ Horjul je tudi Protokol o izvajanju samotestiranja učencev v šoli. 
 
Protokol predstavlja dinamičen in ne statičen dokument. Spreminja 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. Zavod ga bo 
dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve 
same objavljal na spletni strani šole. 
 

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

3. IZVAJANJE VIZ DELA  
 

4.1  Izvajanje VIZ dela v prostorih šole 
 
Od 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence izvaja v prostorih šole. 
 

4.2 Izvajanje VIZ dela v prostorih vrtca 
 
Od 1. 9. 2021 se VIZ delo za vrtčevske otroke izvaja v prostorih vrtca, po potrebi tudi v prostorih 
šole. 
 

4.3 Izvajanje VIZ dela na daljavo 
 
Za učence od 4. do 9. razreda ob posebnih položnostih (npr. neobvezni izbirni predmeti, 
obvezni izbirni predmeti, priprava na tekmovanje, manjše učne skupine) VIZ delo poteka na 
daljavo. 
O izvajanju omenjenih obveznosti obveščamo na spletni strani šole. 
 

4.4 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za učence, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih 
omejitev, se organizira, kot ko so bolni. Posebej se zanje pouk na daljavo ne organizira. Gradiva 
v spletno učilnico se zanje ne nalagajo. Starši se pri sošolcih (oz. učiteljih po ustaljenih 
komunikacijskih kanalih) dnevno pozanimajo o obsegu učne snovi. 
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4.5 Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za zaposlene se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z 
veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij. 
 
 

4. OBSEG VIZ DELA 
 
V času veljavnosti tega protokola se VIZ delo v prostorih zavoda OŠ Horjul izvaja po obveznem 
in razširjenem programu. 
Dodatna strokovna pomoč za vrtčevske otroke in vse učence se izvaja v vrtcu oz. v šoli. 
 
Izvajajo se jutranje varstvo, jutranje varstvo vozačev in podaljšano bivanje. 
 
Pa tudi:  

- Šole v naravi 
- Plavalni tečaj 
- Kolesarski izpit 
- Interesne dejavnosti 
- Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci 
- Proslave 
- Valeta 
- Razstave 
- Koncerti 
- Drugi množični dogodki 
- Ekskurzije 
- Izleti 
- Tabori 
- Obogatitvene dejavnosti 
- Govorilne ure 
- Roditeljski sestanki 
- Seje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora 
- Sestanki aktivov 

 
Starši lahko informacije od razrednikov oz. vzgojiteljev in drugih učiteljev pridobivajo tako 
znotraj aplikacije eAsistent kot po elektronski pošti ob upoštevanju GDPR. 
 
V primeru zaostrovanja epidemiološke slike lahko pride do sprememb pri izvajanju obsega 
VIZ dela (o tem odloči ravnatelj). 
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5. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN 
 
Za 1., 2. in 3. razrede se bo vzgojno-izobraževalno delo izvajalo v homogenih oddelkih, t. i. 
mehurčkih. Za 4.–9. razrede bo vzgojno-izobraževalno delo primarno potekalo v normativno 
določenih oddelkih, t. i. mehurčkih. Za učence 8. in 9. razreda tudi v manjših učnih skupinah. 
Za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov … bomo oblikovali 
manjše učne skupine, v katerih bodo morali učenci in učitelji ves čas uporabljati zaščitno 
masko. Pri oblikovanju skupin jutranjega varstva, jutranjega varstva vozačev in podaljšanega 
bivanja bo prihajalo do združevanja. 
V kolikor bomo oblikovali heterogeno skupino, bodo morali učenci in učitelji nujno ves čas 
dejavnosti v tako oblikovani skupini uporabljati zaščitno masko. Vodimo evidenco. 
Izvedba v vrtcu bo potekala v manjših skupinah. 
 

6. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 
Vzgojitelji zaščitnih mask pri delu v igralnici ne uporabljajo, uporabljajo pa jih izven igralnic, ob 
srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok. Izvaja se preverjanje pogojev PCT. 
Učitelji in učenci razredne stopnje zaščitne maske uporabljajo skladno s trenutno veljavnim 
odlokom s področja preprečevanja širjenja okužb. Učenci in učitelji predmetne stopnje 
zaščitne maske uporabljajo ves čas, razen pri urah športa. 
Zaposleni in učenci glede na trenutno veljaven Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 uporabljajo zaščitno. Ves čas zaščitno 
masko uporabljajo, kadar gre za heterogeno oblikovano skupino (npr. neobvezni izbirni 
predmeti, obvezni izbirni predmeti). 
Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk, čiščenju in 
razkuževanju. 
 
Vsi učenci in zaposleni se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve 
zaščitne maske z infografiko, nameščeno na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo 
maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do 
pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo. 
 
Varovalno opremo za zaposlene zagotovi delodajalec. 
 

7. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH 
 
Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica. 
Skrbi se za zadostno fizično razdaljo. 
 
Učenci v OŠ Horjul so razporejeni v sledeče: 
 

RAZRED/ 
SKUPINA 

UČILNICA/ 
IGRALNICA 

1. a 1. a 

1. b 1. b 
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2. a 2. a 

2. b 2. b 

3. a 3. a 

3. b 3. b 

4. a 4. a 

4. b 4. b 

5. a 5. a 

5. b 5. b 

6. a uč. 6 

6. b uč. 9 

7. a uč. 8 

7. b uč. 7 

8. a uč. 3 

8. b uč. 4 

9. a uč. 2 

9. b uč. 5 

Čmrlji čmrlji 

Žabice žabice 

Gosenice Gosenice 

Kresnice kresnice 

Mravlje mravlje 

Pikapolonice pikapolonice 

Murni murni 

Čebele čebele 

Metulji metulji 

 
Jutranje varstvo se organizira za učence 1. razredov. Za dostop se uporablja stranski dostop k 
učilnicama. 
Jutranje varstvo vozačev za 2.–9. razrede se izvaja v matičnih učilnicah oddelkov oz. jedilnici. 
 
 
 

8. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV 
 

9.1 Zbirne točke za učence 
 
Priporočamo pešačenje, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni 
prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 

Šolski prevoz bo organiziran. Jutranja vožnja bo organizirana kot v juniju 2021. 

Za organizacijo prevoza veljajo posebna navodila. 

Učenci enega oddelka se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo oz. vrtec, ki so 
vidno označene.  
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9.2 Vstop v zavod 
 
V zavod otroci vstopajo in izstopajo skozi glavni vhod. Vhod v šoli nadzoruje dežurni zaposleni 
zavoda. Vrata v omenjenih urah in naslednjih dveh odstavkov so odprta, da se čim manjkrat 
dotaknemo kljuke. 
 
Vstop v vrtec je mogoč od 5.45 do 9.00. Nadalje je vrtec zaklenjen od 9.00 do 12.00. 
 
Vstop v šolo je mogoč od 6.50 do 7.35, nato se vrata zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 
8.20, ko vstopijo v šolo ostali učenci na ustrezni razdalji. Nadalje je šola zaklenjena od 8.30 do 
11.55. 
 
Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo (1. razred), vstopajo skozi stranski dostop k 
učilnicama. 
 
Učenci vozači, ki bodo prišli v jutranje varstvo vozačev, vstopajo skozi glavni vhod šole. 
 
Vstop v šolo je dovoljen izključno otrokom in zaposlenim. Izjema so starši učencev od 1. do 
3. razreda, ki lahko vstopajo ob oddaji in prevzemu, in sicer z masko, ki so si jo dolžne 
priskrbeti sami, in si ob vstopu razkužijo roke. 
 
Starši v vrtec vstopajo, ko pripeljejo oz. odpeljejo otroka, in sicer z masko, ki so si jo dolžne 
priskrbeti sami, in si ob vstopu razkužijo roke. 
 
Svetujemo, da naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva. 
 
Večji otroci naj prihajajo v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo 
in si umijejo roke z milom in vodo. Priporočamo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok. 
Rezervna oblačila naj prinesejo s seboj kot običajno. S seboj naj imajo tudi plastično vrečko, v 
katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma. 
 
Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni 
uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih 
točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5–2 m do druge osebe. 
 
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, 
ki so si jo dolžne priskrbeti sami. Vstopajoči odrasli si roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo 
na mizah ob vhodu. 
 
Učenci si umijejo roke potem, ko odložijo garderobo, in sicer pred vstopom v njihovo matično 
učilnico – pred pričetkom pouka. 
 
Zaposleni vstopajo v šolo in v vrtec in iz njiju izstopajo izključno skozi službeni vhod. Ob vstopu 
si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. 
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9.3 Gibanje po zavodu 
 
Otroci se po zavodu gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi 
označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za 
razrede, igralnice, hodnike in druge prostore zavoda. 
 
Otroci prehajajo iz ene v drugo učilnico oz. igralnico. Skupine se mešajo in družijo med seboj. 
Vodimo evidenco. 
 
Otroci posamične matične učilnice oz. igralnice uporabljajo izključno vnaprej določene 
toaletne prostore, ki so matični učilnici najbližje. 
 
 
 

9.4 Zračenje prostorov 
 
Vrata prostorov so odprta do začetka pouka zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred 
začetkom pouka učitelj oz. vzgojitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato 
brisačko, prepojeno z razkužilom. 
 
Učitelj oz. vzgojitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino oz. oddelek in s tem za 
posamičen matičen prostor, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači prostor 
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. 
 
Priporočamo tudi vmesna kratkotrajna prezračevanja prostorov. 
 
Med in po vsaki šolski uri učitelj oz. vzgojitelj izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice. 
 

9.5 Preventivni ukrepi v prostorih 
 
V učilnicah in igralnicah so: 

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

 
Učenci v učilnicah sedijo na zadostni medsebojni razdalji. Sedijo tako, da niso obrnjeni drug 
proti drugemu. Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas 
trajanja ukrepov. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5–2 m. V 
pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo. 
 
Ob vstopu v učilnico oz. igralnico si otroci umijejo roke.  
 
Ob odhodu domov si otroci umijejo roke. 
 
Pouk v računalniški učilnici se izvaja po predhodni odobritvi s strani vodstva šole. 
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Pri predmetih naravoslovje, kemija, biologija in fizika učitelji se izvajajo tudi poskusi. 
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. 
 
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po kihanju, 
kašljanju, pred in po malici …). Vrtčevske otroke in učence prve triade dodatno usmerja učitelj 
oz. vzgojitelj. 
 
Ko je možno – po presoji učitelja oz. vzgojitelja – naj dejavnosti v vrtcu in pouk prve triade 
poteka na prostem, v neposredni okolici zavoda. Učitelj oz. vzgojitelj mora izbrati uro, ko moč 
sonca ni največja.  
 
Tudi pri aktivnostih na prostem mora učitelj oz. vzgojitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 
1,5–2 m. Izvajanje aktivnosti ali drugih dejavnosti, ki vključuje uporabo igral na otroškem 
igrišču, naj se uporablja le, če gre za igrala, ki so namenjena zgolj uporabi zavoda in do njih ne 
dostopajo zunanji uporabniki. 
 
Izvajanje športa priporočamo v odprtih prostorih. Pouk športa se, če ni drugače mogoče, izvaja 
brez mešanja učenk in učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka 
oz. mehurčka. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu. 
 
Pri glasbeni umetnosti smiselno upoštevamo priporočila za glasbene šole (Priloga 4). 
 
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

- dodatna oblačila – ker se prostore veliko zrači; 
- plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna 

kontaminacija umivalnika. 
 
Otroški ležalniki naj bodo razporejeni na največji možni razdalji. Priporočamo razdaljo 1,5–2 
m (razdalja od ust do ust). Vsak otrok naj uporablja vedno isti ležalnik. 
 

9.6 Odmori in prehrana 
 
Med odmori otroci ostajajo v matični učilnici oz. igralnici. Enako velja za odmor, ko poteka 
malica. Otroci prostorov med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno 
in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora učitelj paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi 
gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na 
medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori 
ustrezno zračijo. Vrata naj otroci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo papirnate 
brisače. V toaletnih prostorih naj bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke. 
 
Pred in po obrokih si otroci temeljito umijejo roke z vodo in milom. 
 
Hrano v vrtcu kuharsko osebje pred morebitno kontaminacijo zaščiti s folijo/pokrovom/ 
pokrovko in ob dogovorjeni uri dostavi pred vhod v igralnico; vzgojitelj razkuži ročaj vozička, 
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ga pripelje v igralnico in hrano razdeli (vzgojitelj si pred tem temeljito umije roke z vodo in 
milom). Otroci naj sami ne segajo po živilih.  
Vzgojitelj si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke. 
Pred in po hranjenju vzgojitelj obriše mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Pripravi tudi 
pogrinjek iz papirnate brisačke. 
 
Malica v šoli je organizirana skladno z zmožnostmi in ob upoštevanju, da se skupine ne smejo 
srečevati. Hrano kuharsko osebje pred morebitno kontaminacijo zaščiti s folijo/pokrovom/ 
pokrovko in ob dogovorjeni uri postavi na mize v jedilnici, kjer jih prevzamejo dežurni učenci 
po oddelkih (priporočeno je, da je pripravljena enoporcijsko). Učenci malicajo izključno v svoji 
matični učilnici. 
Hrano pri malici razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in 
milom. 
 
Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato 
naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. 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. Od 4. do 9. razreda to opravijo 
učenci sami. 
 
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese izpred matične 
učilnice po koncu odmora za malico čistilka oz. kuhinjsko osebje. Prav tako popackane slinčke. 
 
Smiselno enako velja za dostavo kosila in proces odnašanja ostankov in embalaže od kosila, 
kar opravljajo iste osebe, le da v času, namenjenemu za kosilo – velja za vrtec. 
Kosilo v šoli bo organizirano po prilagojenem urniku. 

 

9.7 Pisna gradiva in knjižnica 
 
Izposoja je možna. 
 
V kolikor je neobhodno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano gradivo, npr. učni 
listi, le-te deli učitelj s poprej razkuženimi rokami. V kolikor bi učitelj pregledoval ali ocenjeval 
pisne izdelke, mora le-te minimalno 1 dan hraniti v varnem prostoru, preden jih vrne učencem 
– razlog za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih so dokazovali čas 
preživetja virusa SARS-CoV-2. 
 
Učitelji se morajo izogibati dejavnostim, pri katerih bi uporabljali od zunaj prinesen material –
npr. kartonske škatle, les, tekstil ipd., saj virus preživi različen čas na različnih površinah in se 
je treba temu izogniti. 
 

9.8 Odhod domov 
 
Otroci odhajajo domov posamično oz. tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5–2 m. 
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Šola za učence ob odhodu domov zagotovi dežurno osebje, da učence opozarja na spoštovanje 
ukrepov. 
Ob odhodu otroka iz šole starši pokličejo telefonsko številko, ki je objavljena na vhodnih vratih 
šole. 
Vzgojitelj bo otroka ob dogovorjeni uri pripravil v igralnici. Starši boste potrkali na vrata 
igralnice, prevzeli otroka, se odpravili v garderobo in čim hitreje zapustili vrtec. 
 

9.9 Čiščenje prostorov 
 
Zavod zagotavlja, da so šolski in vrtčevski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki 
jih sicer uporablja za čiščenje, vsaj dan pred ponovnim pričetkom pouka. 
 
Nadalje zavod 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 otroci in zaposleni 
dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne 
vrvice v toaletnih prostorih ipd., čistilke razkužujejo najmanj 5× dnevno. V prostorih, ki niso v 
stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.  
 
V vrtcu in šoli je dopoldan na voljo ena čistilka, ki skrbi za sprotno čiščenje in razkuževanje. 
 
Čistilke praznijo koše za smeti vsaj 1× dnevno. Pred učilnice oz. igralnice jih pripravijo učitelji 
oz. vzgojitelji. 
 
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme. 
 
Za čiščenje in razkuževanje prostorov se upošteva navodila NIJZ (Priloga 1). 

 

9.10 Drugi ukrepi 
 
Šola bo v 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 vsakih 14 dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega 
kamna in drugih oblog. 
 
Otroci ne prinašajo predmetov (igrač, knjig …) od doma. 
Ninice, dude in podobno je treba shraniti za posameznega otroka za čas med spanjem. 
 
V skupinah se uporabljajo samo pralne igrače. Igrače se med skupinami ne delijo. 
Igrače peremo v skladu z navodili proizvajalca, če je mogoče, pri najvišji temperaturi in 
potrebno jih je dobro posušiti. 
 
Med epidemijo ne uporabljamo plišastih igrač. 
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Odsvetujemo uporabo materialov, kot so kinetični pesek, glina, koruza, riž itd. in vse igrače, ki 
jih ni mogoče oprati z detergentom ter posušiti. Igrače se perejo najmanj enkrat na dan. 
 
Previjanje poteka v treh fazah: priprava, menjava in čiščenje. Menjava plenic poteka z 
rokavicami za enkratno uporabo. Pomembno je tudi upoštevati, da si mora oseba, ki menja 
plenico, roke umiti oz. razkužiti trikrat: preden začne, po menjavi plenice in po čiščenju in 
dezinfekciji previjalne mize. V času epidemije svetujemo čiščenje in razkuževanje vseh površin, 
ki so bile v stiku z izločki otroka. 
 

9.11 Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja 
 
V času izvajanja tega Protokola: 

- so zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica organizirani za vrtčevske 
otroke in vse učence. 

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko vse 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 – po potrebi razkuževanje – površin in pultov. Osebje o 
razkuževanju vodi evidenco (Priloga 2). 
 
Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5–2 m. 
 
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Pred prihodom v jedilnico si učenci umijejo roke, enako 
ob odhodu iz nje. V jedilnici učenci sedijo po omizjih znotraj oddelka, a ne z obrazom drug 
proti drugemu. Za nadzor so odgovorni učitelji določnega razreda. Vsi stoli, ki se v jedilnici 
smejo uporabljati, so vidno označeni. 
 
Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize in stole pa 
razkužiti. Za to poskrbi čistilka. 
 
Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2× dnevno oz. po potrebi v odvisnosti od rabe tudi 
večkrat. 
 
Šola naredi 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. 
 

9.12 Zaposleni 
 
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje nošnje zaščitne maske glede na 
veljaven Odlok in spoštovanje medsebojne razdalje 1,5–2 m; v zbornici je hkrati lahko le toliko 
zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih se zaposleni izogibajo sočasni 
uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdaj uporabljal kabinet. 
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Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo fizično 
distanco. 
 
Zaposleni sestankujejo v živo (upoštevajo navodila delodajalca in NIJZ). 
 
Avtomat za napitke se uporablja, a ga vsak zaposleni pred uporabo razkuži s papirnato brisačko 
in razkužilom. 
 
 

9. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 
 
V kolikor otrok v vrtcu zboli, ga strokovni delavec napoti v kabinet pri pisarni pomočnice 
ravnatelja, kjer v njegovi prisotnosti počaka starše, ki ga prevzamejo po predhodnem klicu, ki 
ga opravi strokovni delavec, iz skupine. Če je možno, tak otrok ta čas nosi zaščitno masko. 
 
V kolikor učenec v šoli zboli, ga učitelj napoti v predprostor pred tajništvom in obvesti tajnico. 
Tajnica pokliče starši in skupaj z učencem počaka nanje. Če je možno, tak učenec ta čas nosi 
zaščitno masko. 
 
V kolikor se izkaže, da je učenec okužen s COVID-19, so starši dolžni obvestiti ravnatelja šole v 
roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta). Ravnatelj po Navodilih vzgojno-izobraževalnim 
zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-
2 v zavodu1 sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti. 
 
Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. 
 
V kolikor zboli zaposleni, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V 
primeru, da je okužen s COVID-19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, 
elektronska pošta). Ravnatelj po Navodilih  sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče 
izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega zaposlenega. 
 
V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne 
šolske stavbe. 
 
Osnovne informacije o COVID-19 
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 

6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, 

utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. 

Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma 

lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in 

osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, 

sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za 

                                                 
1 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf (nazadnje posodobljeno 
18. 2. 2022) 
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potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s 

SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z 

bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, 

onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 

higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 

Vir: NIJZ 

 

10. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 
Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je 
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh 
splošnih higienskih ukrepov: 

• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom 
za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. 
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 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 dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju 
šole. 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in 
nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat 
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 
vodo. 

 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na 
stežaj odprta okna). 

 V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni 
najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, 
kašlja …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

11. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Ta protokol je sprejel ravnatelj OŠ Horjul. Protokol prične veljati 31. 8. 2021, naslednji dan po 
objavi pa tudi morebitne dopolnitve. Velja in uporablja se do preklica upoštevnega pravnega 
akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja 
tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta 
Protokol. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi 
v sklopu popravljenega Protokola bodisi posamično. 
  
V času uporabe tega Protokola se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, 
lahko začasno smiselno spremeni Hišni red šole, katerega sprejem in sprememba je v 
pristojnosti ravnatelja šole. 
 
 
Horjul, 21. 2. 2022 
Št.: 007-1/2022-5 
 
 

Aleksander Gube, ravnatelj 
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Priloge 

Priloga 1: Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v 
času epidemije COVID-19 
 
Priporočila so namenjena za čiščenje in razkuževanje prostorov (npr. pisarn, uradov, pošt, trgovin itd.). 
Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO): 

 kirurška maska 

 plastični predpasnik za enkratno uporabo preko delovne obleke (halje) 

 rokavice 

Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjamo. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in 
maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. 

Kako se pravilno nadene in sname masko in rokavice, je prikazano na naslednji povezavi. Pravilna namestitev in 
odstranitev zaščitne maske (pdf), dostopno na naslednji povezavi.  

Prostor najprej dobro prezračimo (najmanj 1 uro), nato površine prostorov očistimo in po tem še razkužimo. Pri 
uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca. 

1. ČIŠČENJE 

Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Pripomočki in oprema za 
čiščenje sanitarnih prostorov naj bodo ločeni. Čistimo vedno od najmanj onesnaženih površin proti bolj 
onesnaženim površinam. Prostor tudi med čiščenjem zračimo (odprta okna). 

2. RAZKUŽEVANJE 

Po čiščenju razkužimo površine z 0,1 % raztopino natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Še posebej skrbno 
razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, 
straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in 
majhnih prostorov (npr. za kopirni stroj), tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.). 

Pripravki natrijevega hipoklorita (npr. varikine) so v prosti prodaji v različnih koncentracijah, največkrat kot 4% 
ali 5% raztopine. 

Glede na to, kolikšne površine bomo razkuževali, pripravimo ustrezno količino raztopine za razkuževanje (npr. 1 
liter, 2 litra, 10 litrov…). 

V spodnjih dveh tabelah so podane potrebne količine natrijevega hipoklorita (npr. varikine) in vode za pripravo 
različnih količin raztopine za razkuževanje. 

a. Priprava raztopine za razkuževanje iz koncentrata natrijevega hipoklorita (varikine), ki vsebuje 4 % 
natrijevega hipoklorita: 

Količina pripravljene raztopine za 
razkuževanje 

Količina 4 % koncentrata natrijevega 
hipoklorita (varikine) 

Količina vode 

1 liter 25 mililtrov* 0,975 litra 

2 litra 50 mililtrov 1,95 litra 

5 litrov 125 mililitrov 4,875 litra 

10 litrov 250 mililitrov 9,75 litrov 
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b. Priprava raztopine za razkuževanje iz koncentrata natrijevega hipoklorita (varikine), ki vsebuje 5 % 
natrijevega hipoklorita 

Količina pripravljene raztopine 
za razkuževanje 

Količina 5 % koncentrata natrijevega 
hipoklorita (varikine) 

Količina vode 

1 liter 20 mililitrov 0,98 litra 

2 litra 40 mililitrov 1,96 litra 

5 litrov 100 mililitrov (1 deciliter) 4,9 litrov 

10 litrov 200 mililitrov (2 decilitra) 9,8 litrov 

*Čajna žlička: 5 mililitrov, jušna žlica: 15 mililitrov 

Dva praktična primera priprave raztopine za razkuževanje s 4 % natrijevim hipokloritom (varikino): 

 Priprava 1 litra raztopine za razkuževanje: 

v posodo nalijemo pol litra vode, dodamo 5 čajnih žličk varikine, nato dodamo še manjkajočo količino vode do 
enega litra (to je 5 čajnih žličk vode manj, kot pol litra). Premešamo. 

 Priprava 10 litrov raztopine za razkuževanje: 

v 10 litrsko posodo z oznakami za količino nalijemo vodo približno do polovice, nato vlijemo četrt litra varikine 
ter dopolnimo z vodo do oznake za 10 litrov. Premešamo. 

Svetujemo, da za dnevno uporabo pripravite vsak dan svežo raztopino za razkuževanje (0,1 % raztopino 
natrijevega hipoklorita) in da koncentrat natrijevega hipoklorita (npr. varikino) po uporabi vedno dobro zaprete. 

Za občutljive površine lahko namesto natrijevega hipoklorita (varikine) uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 do 
80% etanol. Natrijev hipoklorit (do 5%, varikina) in razkužila, ki vsebujejo etanol, so dostopna v prosti prodaji. 

 3. RAVNANJE Z ODPADKI 

Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo (OVO) pravilno snamemo. OVO ter odpadke od 
čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je 
polna, tesno zavezati. Vsebine vreč ne tlačimo in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikamo več. To vrečo 
nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter je ne odpiramo več. Vrečo je 
treba hraniti ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne 
odpadke (preostanek odpadkov). 

  

Navodila za pripravo razkužila (pdf), dostopno na naslednji povezavi. 
Datum objave: 24. 2. 2020    Datum zadnje posodobitve: 15. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Priloga 2: Obrazec razkuževanja 
 

EVIDENČNI LIST 
Obrazec razkuževanja       Leto: …………. 

Datum Mesto razkuževanja Podpis odgovorne osebe 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
OPOMBA: 
Vpiše se vsako razkuževanje v kuhinji, kadar ni možno opraviti čiščenja. 
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Priloga 4 
 

SPECIFIČNA PRIPOROČILA 
Pouk lahko poteka za vsa glasbila, kjer je možno upoštevati ukrepe in zaradi povečanega 
sproščanja izdihanega zraka ne obstaja večje tveganje za okužbo zaradi kapljic in aerosolov 
(problem predstavlja npr. petje več pevcev skupaj, kjer ni ustrezne medsebojne razdalje; pri 
glasnem petju tudi intenzivneje pršimo kapljice; morda tudi pihala, trobila). V primeru dvoma, 
se posvetujte s specialistom medicine dela, ki pozna delovne procese glasbenikov. 
Pri pouku pihal, trobila in petja zaradi povečanega (forsiranega) sproščanja (emisije) 
izdihanega zraka obstaja večje tveganje za okužbo zaradi kapljic in aerosolov. Priporočamo, da 
se pouk izvaja le posamezno. Priporočena razdalja med osebami je tri (3) metre, za večjo 
varnost je možna uporaba pregrad iz pleksi stekla. Pri pouku pihal in trobil ter petja je treba 
upoštevati tudi položaj in gibanje oseb v prostoru pri spoštovanju priporočene medsebojne 
razdalje. Dotikanja tujih instrumentov se je treba izogibati, kolikor je mogoče (brez izmenjave 
instrumentov, preizkušanja ipd.). Če so takšni dotiki nujno potrebni (npr. pri uglaševanju 
godalnih instrumentov), je treba nositi rokavice za enkratno uporabo, ki jih je treba odstraniti 
po vsakem stiku ali pa si razkužiti roke pred in po uglaševanju. Če učenci pridejo v stik s svojo 
slino - npr. pri čiščenju glasbila - je treba roke takoj umiti ali razkužiti. 
Pri pihalih je treba zbirati kondenzirano tekočino. Rabljene robčke za enkratno uporabo je 
treba odlagati v vreče za smeti. Tekstilne krpe je treba po uporabi ustrezno oprati. Šolska 
glasbila, ki jih uporabljajo učenci eden za drugim oz. skupaj s profesorjem, naj se po menjavi 
učenca razkužijo. Svetujemo, da vse površine, ki se jih učenci dotikajo (npr. tipke) po uporabi 
razkužite. 
Glasbila čistite in razkužite v skladu z navodili proizvajalcev, v pomoč so vam lahko tudi 
navodila ameriške zveze za srednje šole, dostopna na naslednji povezavi: 
https://www.nfhs.org/articles/covid-19-instrument-cleaning-guidelines/ 
Za izvajanje predmetov/vsebin povezanih z glasbo in gibanjem priporočamo razdaljo med 
osebami 3 metre in 15 m2 prostora na osebo. 
Učenec in profesor naj si pred in po pouku umijeta ali razkužita roke. Po vsaki učni uri je treba 
predvideti premor. Ta služi za umivanje rok in zapuščanje prostora ter prezračevanje prostora 
in razkuževanje. Priporočamo, da učilnice prezračite po vsaki učni uri vsaj 5 minut. 
Odsvetujemo pouk za orkester in zbor ter javne nastope ali predstavitve instrumentov. 


