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Predlogi za modifikacijo izvajanja pouka 'v živo'  

v osnovnih šolah in drugih VIZ po 19.10.2020 

 

Tabela 1: Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS – CoV-2 in možnosti 

stopnjevanja ukrepov v primeru poslabšanje epidemiološke situacije (pred/ob uvedbi 3. paketa 

ukrepov v oranžni fazi – link https://www.gov.si/novice/2020-10-06-predsednik-vlade-janez-jansa-

predstavil-nacrt-in-ukrepe-za-2-val-koronavirusa/)  

           Možnost 
stopnjevanja 

ukrepa 
 
 
 

 
 
UKREPI 

  
Priporočila, za katera predlagamo preverjanje doslednega 
izvajanja oz. zaostritev oz. dodatno izvajanje   

Seznanitev z 
ukrepi 
(infografike, 
obvestila, 
predavanja…) 

+ Seznanitev javnosti s spremembami na spletnih straneh 
MZ, MIZŠ, NIJZ 
Okrožnica šolam  
Obvestila vodstva šole staršem 
 

Samo zdrave 
osebe 

+ Dosledno upoštevanje smernic objavljenih na spletni strani 
MZ pri zaposlenih in pri učencih: 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/  
 

Upoštevanje 
zdravstvenih 
omejitev pri 
zaposlenih in 
učencih 

+ Izobraževanje/delo na daljavo - za zaposlene ob izrazito 
poslabšani epidemiološki situaciji presodi pooblaščeni 
zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa. 
 

Umivanje/razku
ževanje rok 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Higiena kihanja 
in kašlja 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Ne dotikajmo se 
obraza  (oči, 
nosu in ust) z 
nečistimi/neumi
timi rokami 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Zadostna 
medosebna 
razdalja vsaj 1,5 
do 2 metra v 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
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mirovanju, pri 
gibanju večja  

Uporaba mask 
(zaposleni, 
učenci) 

++ Uporaba mask skladno s tedenskimi priporočili NIJZ oz. 
odlokom vlade RS. 
 

Čiščenje in 
razkuževanje 
površin 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Zračenje 
prostorov 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Odsvetovano 
zbiranje v 
skupinah izven 
matične učne 
skupine6 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Svetovano 
oblikovanje 
manjših učnih 
skupin 

+ ni izvedljivo 
 
Če so v skupini učenci različnih oddelkov, naj učenci 
uporabljajo maske. 
 

Odsvetovano 
mešanje skupin  
(šport, 
odmori…)6 

+ Odsvetovano izvajanje popoldanskih dejavnosti, kjer so 
prisotni učenci iz različnih oddelkov. 
 
 

Urnik uporabe 
prostorov 
(prihod s 
časovnim 
zamikom, 
uporaba 
jedilnice, 
sanitarnih 
prostorov, 
garderob…) 

+ Preveriti hišni red in izvajanje hišnega reda ter ukrepov na 
tem področju. 
 
 

Določene poti 
gibanja 
(koridor) 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Sestanki na 
daljavo 
(roditeljski 
sestanki, 
govorilne ure, 
sestanki 
zaposlenih…) 

+ Striktno izvajanje samo po telefonu oz. videokonferenčenm 
sistemu, velja tudi za zaposlene.  
 
Zaposleni naj dosledno upoštevajo ukrepe in uporabljajo 
zaščitno opremo ves čas v stikih z drugimi zaposlenimi. 
 
Zaposleni v šolski kuhinji naj dosledno upoštevajo ukrepe 
in uporabljajo zaščitno opremo ves čas dela v šolski kuhinji 
in v stikih z drugimi zaposlenimi. 
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Priporočamo, da zaposleni opustijo neformalna druženja 
ob malici, kavi… 
 

Odsvetovanje 
prireditev 

+ Organizacijo prireditev odsvetujemo. 
 

Odsvetovanje 
ekskurzij in 
šole v naravi 

+ Ekskurzije in šole v naravi odsvetujemo. 
  

Poseben režim 
pri  predmetu 
Šport  

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

Predmet Šport/športna vzgoja je organiziran za posamezni 
oddelek. Telesna dejavnost ne sme biti izvajana na način, 
da so vključeni učenci različnih oddelkov. 
 
Izvedba je vezana tudi na razpoložljivi prostor. 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_no
tranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf 

Poseben režim 
pri igrah na 
zunanjem 
igrišču  

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  
 

Spodbujanje 
pouka na 
prostem4 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  

Poseben režim v 
jedilnici 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 

 

Preveriti hišni red in izvajanje hišnega reda ter ukrepov na 
tem področju. 
 

Vodenje 
evidence 
prisotnosti, 
tudi za zunanje 
obiskovalce 

+ Zunanjim obiskovalcem vstop ni dovoljen, razen v nujnih 
primerih, ob upoštevanju vseh ukrepov v zavodu. 

Dodatna 
strokovna 
pomoč  
(logopedi, 
psihologi, 
pedagogi)  

+ Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči naj dosledno 
izvajajo vse priporočene ukrepe.  
Osebje, ki izvaja zdravstvene storitve, naj se ravna po 
navodilih in priporočilih za zdravstveno dejavnost. To velja 
tudi za izvajanje logopedske obravnave. Izvajalci naj pri 
svojem delu upoštevajo navodila pooblaščenega specialista 
medicine dela, prometa in športa.  
Priporočamo, naj izvajalci organizirajo svoje delo na način, 
da v istem dnevu obiščejo samo en do dva VIZ. 
V kolikor je možno, naj se dodatna strokovna pomoč izvaja 
na daljavo.  
 

Določen 
prostor kamor 
se lahko 
umakne 
obolelega 

Ukrep ostaja 
vseskozi v 
veljavi 
 

  
 

 


