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Načrt dela v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče  
v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi 

 

 

I. Namen 

Ta načrt je pomemben za zmanjšanje vpliva nalezljivih bolezni na delovanje vzgojno-izobraževalnega 

zavoda, njegove zaposlene, učence in splošno javnost ter za preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni. 

Načrt za zagotavljanje poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je 

proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja: 

 zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzročijo nalezljive bolezni na 

vzgojno-izobraževalno delo, 

 aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno izobraževalnega procesa, 

 učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (starši, 

lokalna skupnost, zdravstvene organizacije, ministrstvo, javnost itd.), 

 zaščito ljudi in omejevanje širjenja okužb ter obolevnosti med zaposlenimi in učenci, 

 večjo zdravstveno varnost in osveščenost. 

 

II. Vodenje in koordinacija izvajanja načrta 

 Za potek dela je odgovorna ravnateljica mag. Metoda Kolar, ki jo v primeru odsotnosti 

nadomešča ena izmed pomočnic. 

 Delovno koordinacijsko skupino v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče vodita pomočnici 

ravnateljice: Irena Budič Pavlič in Stanka Mustar. 

 Pomoč skupini predstavljata vodji podružnic Rob in Turjak, Dragica Dobravec in Stanka 

Štrukelj, svetovalna delavka Vesna Hladnik, vodja šolske prehrane Liza Bambič, učiteljici 

Renata Gradišar in Maja Mugerle. 

 Delovanje zavoda je možno, če je med zaposlenimi pod 10 % odsotnosti zaposlenih. 

 Možnost sodelovanja upokojencev ni sprejemljiva. 

 V primeru večje odsotnosti zaposlenih bo predvidoma odsotno tudi večje število otrok, zato 

se bo delo v zavodu v vsakem primeru izvajalo. V takem primeru bomo oddelke združevali. 

 V primeru odsotnosti članov skupine, bodo v pripravljenosti: poslovna sekretarka Tatjana 

Đurić, učiteljica Sonja Škrlj, učiteljica Kristina Šilc Ćirović.    

 

III. Osnovni elementi načrta 

a) Razpored zadolžitev in odgovornosti delovno koordinacijske skupine v primeru večje 

obolevnosti zaposlenih in učencev za nalezljivimi boleznimi: 

 

 Skrbi za nemoten potek pouka, za nadomeščanja oziroma za morebitno združevanje 

oddelkov. 

 Poskrbi za zagotovitev in delovanje izolirnega prostora v kabinetu učilnice št. XXXl  na matični 

šoli, na PŠ Rob v spodnjem prostoru pri vhodu, na PŠ Turjak pa v zgornji manjši učilnici. 
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 Poskrbi za varovanje poslopja, protokol dostopa do šole in podružnic. 

 Poskrbi za dodatno razkuževanje in čiščenje prostorov. 

 Poskrbi za naročila za nabavo čistilnih sredstev in zaščitnih mask. 

 Skrbi za vzdrževanje in zagotavljanje delovanja podpornih služb in osnovne oskrbe z vodo, 

elektriko, sanitarnim materialom ipd. 

 Skrbi za zagotavljanje zadostnih zalog hrane, vode, ipd. 

 

Člani koordinacijske skupine in kontakti 

 

Ime in naziv E-pošta Telefon Funkcija Zadolžitve 

METODA 

KOLAR 
metoda.kolar@sola.velike-lasce.si 

031/277-

190 
ravnateljica 

koordinacija 

članov in skupin 

IRENA 

BUDIČ 

PAVLIČ 

irena.budic@sola.velike-lasce.si 
01/7888-

397 

pom. 

ravnateljice 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi 

STANKA 

MUSTAR 

stanka.mustar@vrtec.velike-

lasce.si 

031/618-

300 

pom. 

ravnateljice 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi 

DRAGICA 

DOBRAVEC 

dragica.dobravec@sola.velike-

lasce.si 

01/7889-

132 

vodja 

podružnice 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

zaposlenimi na PŠ 

STANKA 

ŠTRUKELJ 

stanka.strukelj@sola.velike-

lasce.si 

01/7881-

157 

vodja 

podružnice 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

zaposlenimi na PŠ 

VESNA 

HLADNIK 

vesna.hladnik@sola.velike-

lasce.si 

01/7888 

391 

svetovalna 

delavka 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi 

RENATA 

GRADIŠAR 

renata.gradisar@sola.velike-

lasce.si 

01/7888 

390 
prof. 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi na RS 

MAJA 

MUGERLE 

maja.mugerle@sola.velike-

lasce.si 

01/7888 

390 
prof. 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi na PS 

LIZA 

BAMBIČ 
liza.bambic@sola.velike-lasce.si 

01/7888 

392 

vodja šolske 

prehrane 

koordinacija na 

relaciji vodstva z 

ostalimi  

zaposlenimi v 

kuhinji 
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b) Komunikacijska izhodišča 

 

Obveščanje: 

V primeru širjenja nalezljivih bolezni je velika verjetnost povečane zaskrbljenosti in prisotnosti 

strahu med zaposlenimi. Priporočene poti za obvladovanje nepotrebnega, s strahom povzročenega 

izostajanja od dela ter povečane negotovosti zaposlenih so naslednje: 

 Ta načrt kontinuiranega dela se predstavi na pedagoški konferenci ali na drug ustrezen način, 

da vsi pedagoški delavci dobijo navodila za delovanje v primeru okužb z nalezljivimi 

boleznimi. 

 Koordinacijska skupina seznani vse tehnične in administrativne delavce z njihovimi 

zadolžitvami. 

 Koordinacijska skupina objavi seznam vseh potrebnih notranjih in zunanjih kontaktov. 

 Koordinacijska skupina poskrbi za zgodnje in periodično obveščanje vseh zaposlenih o 

spremembah situacije in kako zavod obvladuje situacijo. 

 Predstavitev načrta pripravljenosti zavoda na okužbe z nalezljivimi boleznimi otrokom, 

učencem in staršem. 

 Koordinacijska skupina obvesti Zdravstveno postajo Velike Lašče oz. zdravstveni dom Ribnica 

in Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana o morebitnem širjenju bolezni. 

 

c) Ukrepanje v primeru suma na COVID-19 

 

Ko ravnatelja o potrjenem primeru COVID -19 obvesti epidemiološka služba, ravnatelj ukrepa v 
skladu z navodili regijskega epidemiologa in o tem obvesti Antona Baloha, generalnega direktorja 
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
Če ravnatelja o sumu ali o potrjenem primeru COVID-19 pri učencu ali v družini/gospodinjstvu 
učenca obvestijo starši, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom. V 
primeru potrjene bolezni COVID-19 pri učencu, ravnatelj obvesti Antona Baloha, generalnega 
direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
Če ravnatelja opozori zaposleni, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 pri zaposlenem oz. pri 
članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim 
epidemiologom. V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri zaposlenem, ravnatelj obvesti Antona 
Baloha, generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
Obveščanje v zdravstveni službi poteka tako, da zdravnik ali laboratorij, ki je pri pacientu potrdil 
okužbo s COVID-19, obvesti regijskega epidemiologa, ki po epidemiološkem poizvedovanju pri 
potrjenem primeru stopi v stik z vodstvom šole, opravi epidemiološko oceno tveganja in 
predlaga nadaljnje ukrepe.  
 
Šola izvaja aktivnosti po navodilih regijskega epidemiologa in sprotno obvešča zaposlene:  
 

 vodstvo šole se dogovori z zaposlenimi o nadaljnjem ravnanju in postopkih (seznanitev 
ostalih učencev, nadaljnje delo z učenci v šoli, delo z učenci v karanteni, možnosti za delo 
zaposlenega v karanteni – npr. delo na daljavo)  

 vodstvo šole skupaj z zaposlenimi poišče načine medsebojne psihosocialne podpore in 
psihosocialne podpore učencem 
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Postopek v primeru suma ali potrjene okužbe COVID-19 na šoli:  
 
Učenec v šoli kaže znake okužbe COVID-19 (dobi vročino in druge znake akutne okužbe dihal)  

 Šola obvesti starše. Učenec počaka starše ločen od ostalih učencev in učiteljev. Uporablja 
naj masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj jih, 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.  

 
V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri učencu, ravnatelj o tem obvesti Antona Baloha, 
generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
 
Delavec v šoli kaže znake okužbe COVID-19 (dobi vročino in druge znake akutne okužbe dihal)  

 Delavec se umakne z 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.  

 

d) Drugo 

 

Vsi zaposleni na šoli se ravnamo po navodilih NIJZ in MIZŠ. 

Vsi učenci v vseh prostorih šole nosijo maske. V dogovoru z učiteljem jih med poukom snamejo. 

Starši vstopa v šolo, razen v izjemnih, v naprej dogovorjenih primerih, nimate. Poslužujte se 

komunikacije preko telefona ali elektronske pošte. 

 

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo se bo pričelo za učence razredne stopnje v učilnici tehnike, likovne vzgoje in 

gospodinjstva. Vhod je na zadnji strani šole (zgornje parkirišče). Ko se število poveča nad 15 učencev, 

jih učiteljica razrednega pouka odpelje v matične razrede. 

 

Jutranje dežurstvo 

Jutranje dežurstvo za učence predmetne stopnje se bo v največji možni meri izvajalo na šolskem 

igrišču.  
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Podaljšano bivanje 

Starši, ki prihajate po otroke v oddelke PB:  

 učence 1., 2. in 3. razredov prevzamete s ploščadi pred razredi,  

 za prevzem učencev 4. in 5. razredov pokličete na mobilno številko 041 827 167 učitelja 

podaljšanega bivanja, ki bo vašemu otroku sporočil, da ga čakate. 

 

Organizacija pouka in dezinfekcija 

Predmetni pouk se ne bo izvajal v specializiranih učilnicah, ampak bodo učenci večino pouka v svoji 

matični učilnici. 

Pouk heterogenih oz. homogenih skupin pri slovenščini, matematiki in angleščini se izvaja tako, da 

je pouk skupine, ki je sestavljena le iz učencev enega razreda v matičnem razredu, skupina, ki je 

sestavljena iz učencev obeh paralelk pa v učilnici LUM (XXII). Razen v torek 2. uro gre učiteljica 

Martina Mihelič s svojo skupino v učilnico XXIII. Pri pouku sedijo učenci a oddelka na eni (levi) 

strani učilnice, učenci oddelka b pa na drugi (desni) strani učilnice. 

Učiteljica, ki poučuje v učilnici XXII, mora po pouku skupine razkužiti mize in stole učilnice, kljuko 

na vratih in prezračiti razred, razen če gre za zadnjo uro pouka v tej učilnici. To je v ponedeljek in 

petek 5. ura, ostale dneve 6. ura.  

Pouk vseh predmetov se izvaja v matičnih učilnicah razen TIT, GOS – če gre za kuhanje in ŠPO. Po 

vsaki uri pouka mora učiteljica tudi v teh učilnicah razkužiti mize, stole, kljuko z obeh strani vrat, 

orodje…, vse, česar so se učenci dotikali. Po zadnji uri pouka miz in stolov ter kljuk ni treba čistiti.  

Pouk ŠPO naj se v največji možni meri izvaja zunaj. Po vsaki uri pouka bo čistilka Zlata Rigler 

dezinficirala garderobe, učitelja pa bosta dezinficirala rekvizite, razen če jih ne bosta uporabljala 

en teden. 

Pouk izbirnih predmetov se bo izvajal v učilnicah, ki so predvidene po urniku: GLD v XXVIII, LS v 

XXII,  nemščina v IX (torek, četrtek in petek po zadnji uri Renata Lesar Hržič dezinficira mize, stole, 

kljuke, …, Senta Tehovnik Kolar to naredi med eno in drugo uro nemščine in v torek po 1. uri 

pouka), OGL in neobvezni izbirni predmeti tehnika v XXI, ONA v X, POK v XV, SPH v XXIII, ŠI v XIII, 

vsi športni predmeti v telovadnici oz. zunaj. 

Računalniška učilnica se zaenkrat ne uporablja, razen za obvezne ali neobvezne izbirne predmete 

in za ID v 4. razredu. Za dezinfekcijo poskrbi učiteljica, ki bo predmete izvajala (tipkovnice, miške, 

mize, stoli). Pri tem ji lahko pomaga kakšen učenec (prostovoljec). 

Dopolnilni pouk se izvaja v eni od obeh učilnic paralelk: za 6. razred v X, za 7. v XII, za 8. v XIII, za 9. 

v XXIV. Pri pouku sedijo učenci a razreda na levi strani, učenci b razreda pa na desni. Po pouku 

učiteljica razkuži mize, stole, kljuke…, prezrači učilnico. 

Če se izvaja ŠPO za razredno stopnjo v telovadnici, mora učitelj uporabljene rekvizite razkužiti.  

Učenci si po vsaki učni uri ŠPO umijejo in razkužijo roke. 

Priporočljivo je, da se ŠPO izvaja zunaj. 
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WC med glavnim odmorom uporabljajo učenci 6-ih in 7-ih razredov zgoraj, 8. a  in 9. b razreda 

spodaj, 9. a in 8. b pri knjižnici - po dogovoru z učiteljem, da naenkrat ni preveč učencev v WC-ju. 

Šolska knjižnica 

Prva dva tedna bo šolska knjižnica za učence praviloma zaprta.  

Vse potrebno v zvezi s knjižnico bomo urejali  »na daljavo«:  

 po elektronski pošti (knjiznica@sola.velike-lasce.si),  

 po telefonu (01 7888 393), 

 preko razrednikov oziroma učiteljic in učiteljev (ti si bodo po naročilih učencev prišli  

izposodit gradivo zanje).  

 

Učenci bodo gradivo (na razredni stopnji lahko tudi učitelji za učence) vračali v posebej 

pripravljene škatle v avli šole (pred zbornico).  

Prva dva tedna bosta namenjena predvsem  izposoji  morda še manjkajočih učbenikov, učbenikov 

za izbirne predmete ter  vračanju konec prejšnjega šolskega leta nevrnjenega gradiva.  

V  prvih dveh tednih bomo glede na epidemiološke razmere na šoli in širše oblikovali podrobnejši 

protokol za individualno izposojo za učence (verjetno bo potrebno oblikovati urnik za posamezne 

razrede, način vstopanja v knjižnico, način rokovanja z gradivom, razkuževanje, varnostno razdaljo 

itd.). 

 

 

Prehrana 

 

Malica 

Po malico hodijo dežurni učenci oz. reditelji v šolsko avlo, pri čemer uporabljajo maske. Hrano 

vsem učencem delijo učitelji. Pri tem upoštevajo vse higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, 

uporaba mask). 

Kosilo 

Učenci razredne stopnje bodo kosilo jedli v učilnicah podaljšanega bivanja. Učitelji PB bodo dobili 

primerno zaščitno opremo (rokavice, maska) in sami prinesli in odnesli kosilo v/iz razreda. V 

razredu bodo kosilo tudi razdelili učencem.  

Učenci razredne stopnje, ki niso v OPB, jedo v avli, na zanje označenih mestih. 

Učenci predmetne stopnje bodo kosilo pojedli v avli oz. v točno določenih učilnicah. 

 6. razred (30 učencev): učilnica XXIII (GOS) in oder (dodatne mize) 

 7. razred (41 učencev): avla 

 8. razred (33 učencev): učilnica XXI (TIT) in učilnica XX (učenci bodo vedno enako razdeljeni 

v obeh učilnicah) 

 9. razred (22 učencev): učilnica XXII (LUM) 

Učenci po 6. šolski uri na kosilo ne odidejo v avlo (razen 7. razred), ampak v zgoraj zapisane 

učilnice. Dežurni učitelj bo učence klical iz posameznih učilnic (ena učilnica oz. prostor na enkrat) 

mailto:knjiznica@sola.velike-lasce.si
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in s tem zagotavljal manjše število učencev v vrsti za kosilo. Učenci morajo vzdrževati primerno 

razdaljo v vrsti za kosilo ter pri prenosu pladnjev do mesta prehranjevanja obvezno nositi maske. 

Enako morajo delovati pri odnašanju pladnjev v kuhinjo. 

Učenci, ki niso naročeni na kosilo, se v tem času ne zadržujejo v avli. 

 

Dežurstvo 

Dežurstvo po pouku poteka v avli in zunaj – pred šolo (dva dežurna učitelja). V primeru, ko nekdo iz 

različnih razlogov ne more opravljati dežurstva, poskrbi za zamenjavo in o tem predhodno seznani 

ravnateljico.  

 

Prevozi 

Držati se je potrebno naslednjih pravil: 

- ob vstopu si je potrebno razkužiti roke z razkužilom, ki bo pri vratih, 
- v času čakanja na vstop v vozilo in med vožnjo, je nujna maska, ki jo mora učenec nositi do 

izstopa iz vozila, 
- ob vstopanju na avtobus na domači postaji, morajo učenci zasesti sedeže od začetka 

avtobusa proti zadnjemu delu; pri prevozu domov pa vstopijo v avtobus najprej tisti, ki 
potujejo najdlje, zadnji pa tisti, ki bodo izstopili prvi, 

- učenci naj se čim manj dotikajo površin v vozilu, 
- če učenec ne bo imel maske, v vozilo ne bo imel vstopa (velja za avtobus, minibus in 

kombije). 
 

 
 
Učitelji - razredniki seznanijo učence o Načrtu dela v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče v času 
okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi.  
 

 

 Načrt se mora stalno obnavljati, dopolnjevati in preizkušati. 

 Preučiti je treba vse možne nevarnosti za zdravje zaposlenih, učencev in otrok. 

 Zagotoviti je treba razpoložljivost ključnih oseb za nemoteno izvajanje tega načrta. 

 Zagotoviti je treba podporo s strani zaposlenih. 

 Ta načrt mora biti shranjen na varnem mestu, kopije pa javno objavljene. 

 

 

 

e) Pomembni kontakti 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana 

tel.: 01/58 63 900 

faks 01/54 03 190 

 
 
Velike Lašče, avgust, 2020   mag. Metoda Kolar, ravnateljica 


