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DOPOLNITEV PRAVIL RAVNANJA V OSNOVNI ŠOLI ŽUŽEMBERK ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 

OKUŽBE S SARS-COV-2  

 

Zaradi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 174/21 

in 177/21, se spremeni:   

- poglavje 3.1, ki se sedaj glasi: 

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri 

gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne 

maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih 

krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.  

Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, 

cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna 

presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana 

zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno 

mnenje. 

Če učenec pozabi zaščitno masko ali je njegova maska neustrezna (npr. iz blaga), mu šola zagotovi 

ustrezno masko. Šola o tem obvesti starše. 

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:  

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 

b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki,  

c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, 

d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 

onemogočena,  

f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, 

trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in 

inštrumenta,  

g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici. 
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Učenci zaščitne maske prinesejo s sabo. V primeru, da jo pozabijo, jo prejmejo v tajništvu šole, kjer se 
zabeleži prevzem. 
 

Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne 
maske z infografiko, nameščeno v učilnicah (razrednik), na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred uporabo 
ter po odstranitvi maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena 
nosu do pod brade. Med nošenjem se je ne dotikamo. 

 

- poglavje 2.7, ki se sedaj glasi: 

Od srede, 17. 11. 2021, poteka obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi HAG trikrat 

tedensko v prostorih šole – praviloma  ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten 

na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v šoli – 

pri učitelju, ki ga ima prvi na urniku. 

Učenci se samotestirajo prvo šolsko uro pouka po urniku za posamezen oddelek v svoji matični 

učilnici, kjer imajo prvo uro pouk ob prisotnosti učitelja. Testiranje lahko poteka tudi v času predure, 

v kolikor predura predstavlja »uraden začetek« pouka.  Učitelj preveri rezultat in v primeru pozitivnega 

testa obvesti razrednika in ravnateljico. Med učenci je potrebno med samotestiranjem zagotoviti 

zadostno medosebno razdaljo.  

Šola pred izvedbo samotestiranja pridobi soglasja oziroma nesoglasja staršev, ki jih hrani na enak način 

kot ostala soglasja staršev. 

Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v tem primeru 

podajo ustno soglasje, šola o tem naredi uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi starša lahko 

samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer se šteje, da starši ne 

soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka. 

Šola zaradi samotestiranja ne vzpostavlja nove evidence z osebnimi podatki učencev, ki se 

samotestirajo.  

Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni 

in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev. V kolikor učenec izpolnjuje 

pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali HAG, o tem starši, skrbniki ali zakoniti 

zastopniki oz. učenec obvestijo razrednika na način, da mu predložijo na vpogled ustrezno dokazilo. 

Učencu se v tem primeru ni potrebno samotestirati.  

Če učenec izpolnjevanja pogoja PCT ne izkaže, se mora samotestirati v šoli. Učenec brez izpolnjenega 

PCT pogoja zaradi prepovedi zbiranja, ki je določen z Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.   

Šola ne zbira dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o učencih, ki izpolnjujejo pogoj. 

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih 

dejavnostih. Učenci lahko izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled 

predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. 

Za evidenčni list učenca poskrbijo starši. 

Starši prevzamejo teste za samotestiranje učencev v lekarnah po predložitvi kartice zdravstvenega 

zavarovanja, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Učencu pripada 15 testov HAG na mesec.  

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno 

pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje (glej prilogo 1). 



Samotestiranje učencev se izvaja skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev v osnovnih 

šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje (glej prilogo 2). 

Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove 

zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-

izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo. 

Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo (prostori stare šole – garderobe, 

vhod od zunaj – ključi v predalčku P. Regent v zbornici), v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu 

z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru 

okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. 

Potrebno je skrbno ravnanje z odpadki v skladu z navodili v Protokolu samotestiranja učencev pod 

točko 9. Odpadke pri izvajanju samotestiranja  (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke 

od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, 

ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. 

Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Za sprotno 

odnašanje odpadkov poskrbi dopoldanska čistilka, ki vrečo postavi ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni 

dostopna otrokom. Odpadke se ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane 

komunalne odpadke (ostale odpadke).  

Več o izvedbi samotestiranja:   https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU 

 

 

Žužemberk, 18. 11. 2021     Mija Penca Vehovec, ravnateljica 

 

 

 

Prilogi: 

- Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje (priloga 1) 

- Protokol samotestiranja za učence (priloga 2) 

 

 

 

Učiteljski zbor je spremembo Pravil ravnanja obravnaval na 6. jutranjem sestanku dne 16. 11. 2021 in 

sprejel na 2. pedagoški konferenci dne 18. 11. 2021. Učenci in starši so bili s spremembo seznanjeni 

prek eAsistenta dne 13. in 17. 11. 2021, sprememba je objavljena tudi na spletni strani šole in v 

spletni zbornici. 
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