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1. NAMEN  

  

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva širjenja koronavirusa na 

delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno 

javnost.   

  

Načrt za zagotavljanje normalnega 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 povzroči koronavirus 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, ministrstvo, javnost),   

 zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu,  

 večjo zdravstveno varnost in osveščenost.  

  

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno-izobraževalni zavod predvidene vse vire in 

potrebne informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja koronavirusa.  

2. VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA  
  

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod potrebuje za pripravo in izvajanje načrta:  

  

• delovno koordinacijsko skupino oz. zadolženo osebo, ki ob stalnem dopolnjevanju 

načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti v času koronavirusa,  

• razpored zadolžitev in odgovornosti, ki morajo biti dogovorjene z vodstvom zavoda in 

zabeležene ter transparentno posredovane vsem zaposlenim,  

• imena članov skupine in ravnatelja oziroma direktorja z vsemi naslovi kontaktov, ki 

omogočajo dosegljivost.   

  

2.1. VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA  

  

Sestava delovno koordinacijske skupine:  

  

1. Niti Krota Bagari v. d. ravnatelja                                   GSM: 051 366 466   

2. Martina Seražin Mohorčič, pomočnica v. d. ravnatelja  GSM:  041 455 222  

3. Dajana Nedoh, svetovalna delavka                      GSM: 041 364 321  

4. Mitja Kušar, vodja vzdrževalne službe                          GSM: 031 304 540  

5. Karen Kovač, poslovna sekretarka                               GSM: 041 613 218  

  

Zadolžena oseba, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti v 

času širjenja koronavirusa, je:  
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TANJA RUPERT, pomočnica v. d. ravnatelja            GSM: 041 367 592  

  

Koordinacijska skupina se bo sestajala glede na situacijo v zavodu in usklajevala delovni 

proces glede na načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu v 

času koronavirusa ter obveščala vsaj enkrat tedensko ali pa pogosteje vse delavce zavoda.   

  

Vse delavce zavoda bo že pred izbruhom koronavirusa seznanila z načrtom na seji učiteljskega 

zbora, 27. 2. 2020, ter sklicala izredni sestanek tehničnega osebja.  

  

V primeru izbruha koronavirusa in predvidenih ukrepih bo obvestila tudi:   

  

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – pristojni Sektor  

tel.: (01) 400 52 00,     

• Urad za družbene dejavnosti in razvoj MO Koper  tel.: 05 66 46 236,   

• Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Koper  tel.:05 66 30 800,   

V primeru odsotnosti koordinatorjev so le ti dolžni izbrati svojega namestnika, ki ga morajo o 

svoji odsotnosti obvestiti in naj prenesti vse zadolžitve. O izbiri namestnikov so dolžni pisno 

obvestiti ravnatelja. 

 

2.2. SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ 

 

Glavni koordinator poskrbi, da pripravi pomembne informacije, ki jih šola sprotno objavlja na 

svoji spletni strani in oglasnih mestih. 

 

Za navodila in pojasnila, ki se tičejo zdravstvenih vprašanj je potrebno kontaktirati regionalnega 

epidemiologa: 

 

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje 

OE Koper 

Vojkovo nabrežje 4a  

6000 KOPER 

 

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko posvetujete z epidemiologom NIJZ na 

telefonski številki 031 646 617 vsak dan me 9.00 in 17.00 uro. 

 

Za vsa vprašanja s področja izobraževanja, znanosti in športa je odprt elektronski naslov 

vprasanja.mizs@gov.si.  

 

  

 

mailto:vprasanja.mizs@gov.si
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3. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA  

  

3.1. ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI DEL NAČRTA  

Načrt za obvladovanje vplivov na delovne procese   

  

Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa so:  

 Priprava načrta nadomeščanj zaposlenih po delovnih mestih in po funkcijah;  

 Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti ob širjenju koronavirusa, 

postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kdaj;   

 Izvajanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov;   

 Zagotavlja delovanja z minimalnim možnim številom zaposlenih.  

 

3.1.1 Pomembni ljudje, ki so nepogrešljivi za zagotavljanje kontinuitete dela v zavodu  

  

Za kontinuiteto dela zavoda so nepogrešljivi: vodstvo šole, strokovni delavci, tehnično osebje 

tajnica, čistilke, hišniki (zagotavljanje čistoče in dezinfekcije v prostorih).  

  

Priprava načrta nadomeščanj zaposlenih po delovnih mestih in po funkcijah   

  

Načrt nadomeščanj po delovnih mestih in po funkcijah je narejen in prikazan v točki 3.1.2 

Združevanje nivojskih skupin, oddelkov in razredov bo potekalo predvidoma po naslednjem 

sistemu:   

 Sprva bomo združevali nivojske skupine.   

 V primeru večjega števila odsotnih učiteljev istega predmeta oz. učencev istega 

razreda bo pouk potekal namesto v nivojskih skupinah po oddelkih.   

 V primeru zelo velikega števila odsotnih učencev bomo združevali oddelke istega 

razreda.   

 V primeru še večjega števila odsotnih učencev bo pouk potekal v kombinaciji.  

  

3.1.2 Usposobljenost nadomestnega kadra med zaposlenimi, ki lahko z dovolj znanja 

zapolnijo možne odsotnosti in zagotavljanje izvajanja načrta v primeru večje odsotnosti 

zaposlenih  

  
Večina strokovnih delavcev ima izobrazbo za poučevanje dveh predmetov.   

  

Nadomeščanje na predmetni stopnji v primeru odsotnosti bo sledeče:  

  

ODSOTEN DELAVEC - NADOMESTNI 

DELAVEC  

NADOMESTNI DELAVEC - ODSOTEN 

DELAVEC  

Karmen JAKOMIN KOŠTRIC (ZGO)  
Andreja BENČINA, Mihael VIDMAR, Uroš 

PAVLIN  
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Elizabeta GRMEK ROMIH (GEO)  
Uroš PAVLIN, Nataša MARČETA, Kristina 

KRESLIN  

Ivanka JERMAN, Mojca ŽVOKELJ (TJA)  
Marjana MILJANČIČ RUTER, Polona 

MIHALIČ BIRSA, Andreja BENČINA,   

Alenka LIKAR (ITO)  
Vesna SASSOLINI, Rok KOBAL, Polona  

POČKAJ  

Ingrid KODARIN, Walter VATOVEC (ŠPO)  

Nastja MATEŠIČ Tatjana  LAKOŠELJAC,  

Nina OBERSTAR  

  

Marko KROTA, Bojan MALJEVAC (MAT)  Sandra STARC, Tina KAVČIČ  

Sara ČELEŠ, Nika VIŽINTIN (LVZ)  Gaja ŠORGO   

Hedvika RAVNIK (GVZ)  Ingrid POROPAT  

Ester BERTOK NARDIN, Bojana 

RESANOVIČ (SLO)  

Tamara VOMER, Valentina ŠKRLJ FATUR, 

novi slavist  

Martina MATEŠIČ, Sanja LINDIČ (BIO, 

NAR, GOS)   
Urška FILAČ, Tedea POČKAJ  

Alenka RIHTER DAKIČ (KEM)   Nova zaposlitev   

Katarina PODGAJSKI (FIZ, MAT)   Đeni PLEŠNIK  

Tamara VOMER, Elizabeta GRMEK 

ROMIH (DDE)  
Valentina ŠKRLJ FATUR, Dajana NEDOH  

Katja CILENŠEK (TIT, MAT)  Nuša PLUT   

  

V primeru odsotnosti obeh oz. treh delavcev bo nadomeščal tisti učitelj, ki bo imel prosto uro.  

  

  

Na razredni stopnji bodo poučevali učitelji podaljšanega bivanja, učitelji dodatne strokovne 

pomoči, učitelji zaposleni na projektu matematične pismenosti, bralne pismenosti (Boris 

VATOVEC, Mojca VOLK BANIĆ) in učitelji predmetne stopnje po navodilih razrednih učiteljev.   

V oddelkih prvega razreda bodo poučevale samo razredničarke ali pa samo druge strokovne 

delavke.  

  

3.1.3 Možnost vpoklica upokojencev, volonterjev  

  

Že pred izbruhom koronavirusa bomo vzpostavili stik z upokojenimi učitelji, da bi v primeru 

prevelike odsotnosti delavcev nadomeščali v okviru svoje izobrazbe (Egle LEBAN, Danijela 

KLAJ, Olga REBULA ). Pomoč bomo poiskali tudi pri študentih  absolventih.  

 

3.2 DELOVNI PROCES  

  

3.2.1 Identifikacija ključnih in nepogrešljivih aktivnosti za zagotavljanje normalnega   

vzgojno-izobraževalnega procesa  
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 nenehno upoštevanje higienskih predpisov in dogovorov (umivanje rok, razkuževanje 

kljuk na vratih, razkuževanje telefonov, pri oskrbi učenca do predaje staršem).  

 takojšnje informiranje učencev, staršev in delavcev šole o spremembah pri razraščanju 

koronavirusa.  

  

3.2.2 Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti ob širjenju koronavirusa, 

postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kdaj  

  

 

V primeru širjenja koronavirusa bomo postopno zmanjševali aktivnosti po sledečem vrstnem 

redu:   

 Število nivojskih skupin; pouk bo potekal v manjšem številu nivojskih skupin oz. celo 

po oddelkih,  

 DSP, ISP; učenci bodo vključeni v redni oddelek;   

 Športni program, izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, 

podaljšano bivanje, jutranje varstvo; po potrebi bodo te dejavnosti začasno prekinjene;   

 dnevi dejavnosti; cilji slednjih bodo doseženi znotraj rednega pouka;   

 šola v naravi; namesto slednje bodo isti cilji doseženi znotraj rednega pouka;   

 število oddelkov; po potrebi bomo združevali oddelke;  

 prilagoditev predmetnika; po potrebi bomo začasno spremenili urnik in izvajali tiste 

predmete, katerih izvajalci bodo prisotni. Po vzpostavitvi normalnih razmer bo 

poskrbljeno na ustrezno realizacijo pri vseh predmetih; 

 odpovedi šolskih, regijskih in državnih tekmovanj (glede na priporočila koordinatorjev), 

 odpovedi ne nujnih izobraževanj, posvetov, sestankov in drugih srečanj s prisotnostjo 

večjega števila udeležencev.   

  

Izvedba strokovnih ekskurzij: strokovne ekskurzije sodijo v izvedbeni del izobraževalnega 

programa, kar je v pristojnosti in odgovornosti šole. Šola sprejme odločitev o izvedbi ali o 

odpovedi planirane ekskurzije, in sicer na osnovi javno objavljenih navodil NIJZ, Ministrstva za 

zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Posledice odpovedi so del pogodbenega razmerja 

med šolo in organizatorjem potovanja, v kolikor je ekskurzija organizirana s pomočjo agencij.  

Odločitev o neizvajanju dejavnosti poleg rednega pouka bo sprejela koordinacijska skupina po 

analizi odsotnosti učencev in strokovnih delavcev.   

 

Ravno tako bo koordinacijska skupina po analizi odsotnosti učencev in strokovnih delavcev 

odločila o zmanjšanju obsega rednega dela, vendar le v primeru, če ne bo možno zagotoviti 

ustreznega kadra za nemoten potek poučevanja oziroma če bo odsotnost učencev in 

strokovnih delavcev nad 50 %.   

  

3.2.3 Zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov  

  

V primeru večje odsotnosti učencev bomo:  

  

 uvedli kombinirani pouk,  
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 učno snov posredovali preko spletne učilnice,  

 po vrnitvi učencev v šolo pri dopolnilnem in dodatnem pouku, individualni in skupinski 

pomoči oziroma pri rednih urah.  

 

Zaprtje šole  

Glede eventualnega zaprtja šole bo šola delovala skladno z navodili MIZŠ oziroma drugih 

pristojnih institucij. 

 

3.3. VARNOST IN LOGISTIKA  

3.3.1 Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja     

  

 Seznanitev zaposlenih z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa (higiena rok, 

higiena kašlja),   

 seznanitev učencev z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa na razrednih urah 

in med rednimi urami (gradivo prejmejo strokovni delavci po e-pošti),  

 spodbujanje učencev k umivanju rok in higieni kašlja, kihanja,  

 vsi umivalniki so opremljeni s tekočim milom in papirnatimi brisačami,  

 v vse učilnice je nameščena pripravljena raztopina za razkuževanje rok,  

 pred prostore, kjer se giblje večje število zunanjih obiskovalcev so nameščeni nosilci z 

raztopino za razkuževanje (vhodna avla pri vratarnici šole, tajništvo šole, predavalnica, 

zbornica, jedilnica, športna dvorana, mala telovadnica 1)  

 razrede in prostore, kjer se otroci zadržujejo, se pogosto prezračuje,  

 za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na 

način in po postopku, ki je že vpeljan v zavodu,   

 dežurna čistilka med odmori v dopoldanskem času razkužuje kljuke na vratih učilnic in 

polni milnike ter namešča papirnate brisače.  

Ob večjem številu obolelih v. d. ravnatelja razglasi, da se začnejo upoštevati posebni varnostni 

ukrepi:  

 V šolo vstopajo lahko samo učenci, starši in delavci šole.  

 Starši ne smejo vstopati v učilnice. Otroka naj v šolo in iz šole vozi le zdrav starš ali 

druga zdrava oseba.  

 Zadrževanje staršev in drugih oseb po prevzemu otroka v šoli ni dovoljeno. 

 Ob vstopu v šolo se namesti razkužila, kjer si vsi, ki vstopajo v šolo, razkužijo roke. V 

kolikor bo NIJZ ali druga pristojna institucija izdal navodila glede uporabe razkužil tudi 

na drugih točkah poleg vstopne točke, jih bo šola upoštevala.  
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 Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob glavnem vhodu 

v šolo.  

 

O vsakem posameznem zgoraj navedenem ukrepu odloča v. d. ravnatelja sproti in o tem 

obvesti glavnega koordinatorja, ki je zadolžen za takojšen prenos informacij vsem 

koordinatorjem.  

 

3.3.2 Zagotavljanje prostora za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno- 

izobraževalnih aktivnosti, protokol dostopa do obolelih  

  
V primeru, da bo strokovni delavec opazil znake koronavirusa pri otroku, ga bo odpeljal v 

poseben prostor (UM1) ter poklical starše. Z učencem oz. učenci bo ostala oseba, ki bo tisti 

čas prosta.  

 

Ob odhodu bolnega otroka iz razreda učitelj poskrbi, da je prostor, kjer je oboleli otrok sedel, 

takoj počiščen s čistilom in papirnato brisačo; enako velja tudi za kljuko. 

 

Oboleli otrok in dežurni učitelj morata, v kolikor bodo takšna navodila pristojne institucije, nositi 

zaščitne maske, ki bodo shranjene v tajništvu šole. 

 

Če otrok zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dožni TAKOJ obvestiti šolo. Če otrok zboli v 

šoli, učitelj TAKOJ obvesti starše – s klicem na telefonsko številko starša. 

 

  

3.3.3 Protokol dostopa do objektov  

  

V primeru povečane obolelosti za koronavirusom bo šola za zunanje obiskovalce zaprta. Starši 

mlajših otrok od 1. do 3. razreda, bodo svoje otroke prevzemali po zapisanem razporedu v avli 

šole. Pri sprejemanju otrok zjutraj in pri oddaji otrok staršem po pouku sodelujejo vratarji 

informatorji.   

  

  

   

3.4. FINANCE  

  

Zaradi povečane porabe tekočega mila, papirnatih brisač, raztopin za razkuževanje rok, 

razkužilni robčki ter tudi nadomeščanja odsotnih delavcev se bo povečal tudi strošek iz 

postavke materialni stroški in nadomeščanje financiran s strani MIZŠ.   

  

Zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti zaposlenih ocenjujemo povečane stroške iz 

postavke plačila nadomeščanja za čas bolniških odsotnosti z dela od 50 – 80%. 
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3.5. KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA  

  

Ob širjenju koronavirusa zelo pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu med 

zaposlenimi, zato bo koordinacijska skupina obveščala vsaj enkrat tedensko ali pa pogosteje 

vse delavce zavoda, starše otrok in učence o trenutni situaciji.  

  

Obveščanje zaposlenih in drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, staršev 

učencev in učencev;   

  

 Seznanitev vseh zaposlenih o značilnostih koronavirusa, o preventivnih ukrepih in 

seznanitev z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih v času okužb s koronavirusom (seja učiteljskega zbora 27.2.2020, elektronska 

pošta, osebno na sestanku s tehničnim osebjem).  

 Seznanitev vseh učencev o značilnostih okužbe s koronavirusom, o preventivnih 

ukrepih in seznanitev z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v 

vzgojnoizobraževalnih zavodih v času koronavirusa.  

 Seznanitev staršev o značilnostih koronavirusa, o preventivnih ukrepih in seznanitev z 

načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času 

koronavirusa (obvestila na spletni strani šole).  

 Seznanitev sveta staršev in sveta zavoda o značilnostih koronavirusa, o preventivnih 

ukrepih in seznanitev z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v 

vzgojnoizobraževalnih zavodih v času trajanja okužb s koronavirusom (seja sveta 

staršev 25.2.2020 , seja sveta zavoda 26.2.2020).  

 Sprotno, zgodnje obveščanje vseh zaposlenih o spremembah situacije in kako zavod 

obvladuje situacijo.  

 Sprotno obveščanje preko šolskega radia in na spletni strani šole.  

   

Ključne ažurne informacije o koronavirusu so dnevno dostopne na povezavi:  

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

 

Pripravila:  

  

Tanja Rupert  

pomočnica ravnatelja Osnovne šole Koper  

  

 

Osnovna šola Koper bo pri ravnanjih vezanih na koronavirus v celoti spoštovala in upoštevala 

navodila in smernice pristojnih institucij v RS. 

 

Osnovna šola Koper si pridržuje pravico, da bo brez vnaprejšnje napovedi spreminjala ta 

načrt glede na ugotovljeno dejansko stanje in novo verzijo objavljala na spletni strani šole.  

 

 

 

Niti Krota Bagari l.r. 

v. d. ravnatelja 

Osnovne šole Koper 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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POSODOBITEV  

NAČRTA ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA OSNOVNI ŠOLI 

KOPER V PRIMERU KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: koronavirus) z 

dne 9.3.2020  

 

Posodobitev tega načrta je v. d ravnatelja Osnovne šole koper sprejel dne 9.3.2020 in sicer 

na podlagi dne 6.3.2020 prejetih Posodobljenih usmeritev glede koronavirusa (SARSCoV-2), 

ki vsebujejo ažurirane uradne informacije in jih je sestavilo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport z dopisom št. 6030-1/2020/7 z dne 6.3.2020.  

 

Stanje na dan 9.3.2020  

V Sloveniji je do 14. ure potrjenih 23 primerov okužbe s koronavirusom, zato epidemija še ni 

razglašena in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav 

novega koronavirusa naj ne ohromi vsakdanjega življenja.  

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. 

Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o preventivnih 

ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji. Ministrstvo za 

zdravje v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne 

ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz 

teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali 

prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem mora Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestiti 

tudi javnost. Trenutna epidemiološka situacija NE narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih 

omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem 

življenju (NIJZ, 9.3.2020).  

 

Dopolnitev področja » SKRB ZA REDEN PRETOK INFORMACIJ UČENCEM IN 

STARŠEM« 

Za vse deležnike izobraževanja – ravnatelje, učitelje, učence in starše je na MIZŠ odprt 

elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, kamor je moč zastaviti vprašanja, vezana na 

koronavirus.  

MIZŠ vsem zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo vprašanja glede šolskih 

potovanj in ekskurzij na rizična območja ali glede vračanja iz njih v Slovenijo svetuje, da se 

glede informacij obračajo na Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za mednarodno pravo 

in zaščito interesov, telefonska številka 01/478 23 05 ali na elektronskem naslovu konzularne-

zadeve.mzz@gov.si. 

Primarne informacije potnikom, ki se odpravljajo v oz. iz tujine, so na voljo na povezavi NIJZ: 

https://www.nijz.si/sl/informacije-za-potnike-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sarscov-2. 

  

mailto:konzularne-zadeve.mzz@gov.si
mailto:konzularne-zadeve.mzz@gov.si
https://www.nijz.si/sl/informacije-za-potnike-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sarscov-2
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Dopolnitev področja »DELOVNI PROCES« v delu »Postopek zmanjševanja in 

prekinitve drugih aktivnosti ob širjenju koronavirusa, postopek sprejemanja odločitev 

za zmanjšanje obsega dela, kdo in kdaj 

 

Izvedba strokovnih ekskurzij: strokovne ekskurzije sodijo v izvedbeni del izobraževalnega 

programa, kar je v pristojnosti in odgovornosti šole. Šola sprejme odločitev o izvedbi ali o 

odpovedi planirane ekskurzije, in sicer na osnovi javno objavljenih navodil NIJZ, Ministrstva za 

zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Posledice odpovedi so del pogodbenega razmerja 

med šolo in organizatorjem potovanja, v kolikor je ekskurzija organizirana s pomočjo agencij.  

 

Dopolnitev področja: » Zaprtje šole «:  

Zaprtje šole se lahko izvede, ko minister za zdravje prepove zbiranja po šolah, kinodvoranah, 

javnih lokalih in drugih javnih mestih. Pravno podlago predstavlja Zakon o nalezljivih boleznih 

(Ur. list RS št. 33/06). 

Po izdaji takšnega sklepa začnejo veljati določila Državnega načrta zaščite in reševanja ob 

pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Na njegovi podlagi lahko 

ministrstvo, pristojno za šolstvo, odloča o prenehanju pouka ali predčasnem zaključku šolskega 

leta. 

Vodstvo šole nima pooblastil za zaprtje šole. 

 

Dopolnitev področja: » Varnost in logistika «:  

Z namenom preprečevanja širjenja okužb se odpovejo se vse vrste srečanj in sestankov s 

starši, kot so govorilne ure, roditeljski sestanki, seje organov šole (Svet staršev, Svet šole, 

Solidarnostni sklad, delovne skupine…..), pri čemer starši informacije dobivajo od učiteljev in 

razrednikov po telefonu, elektronski pošti ali aplikaciji eAsistent. 

 

Dopolnitev področja: » Komunikacijska izhodišča«:  

1. Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).  

Kontaktne številke območnih enot NIJZ najdete na naslednjih povezavah:  

• OE Celje  

• OE Koper 

• OE Kranj  

• OE Ljubljana  

• OE Ravne  

• OE Novo mesto  

• OE Nova Gorica  

• OE Murska Sobota  

• OE Maribor  
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2. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja 

osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.  

3. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij 

@MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, 

veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi 

in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.  

4. Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave GOV.SI.  

5. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European 

Centre for Disease Prevention and Control.  

6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in 

redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.  

 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ) 

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  

 

 

Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-

cov-2  

Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-

vvrtcihsolah. 

 

Niti Krota Bagari l.r. 

v. d. ravnatelja 

Osnovne šole Koper 

 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-vvrtcihsolah
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-vvrtcihsolah

