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HIŠNI RED 
od 17. 11. 2021 dalje v OBDOBJU NEVARNOSTI ZARADI 

OKUŽBE S COVID-19 
 

PRIPOROČILA IN NAVODILA DIJAKOM, UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH IN DELAVCEM ŠOLE 

 

PREDSTAVITEV SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV IN NAVODIL 

- Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok 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, št. 177/21.  

 

Za zaščito dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih in delavcev šole pred okužbo s 

COVID-19 je potrebno izvajati vse splošne higienske ukrepe:  

 
o V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih, zaposleni 

in obiskovalci (brez znakov akutne okužbe dihal). Vsi upoštevajo predpisani protokol 
šole, ki je predstavljen v nadaljevanju.  
 

o Po novem odloku Vlade RS dne 11. 11. 2021 je bilo od 17. 11. 2021 dalje določeno 
trikrat tedensko (praviloma v ponedeljek, sredo, petek prvo uro oddelka) 
samotestiranje dijakov v šoli s hitrim antigenskim testom, če ne izpolnjujejo 
pogojev PCT. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada  15 HAG-testov na mesec, 
ki jih dijak ali starši/zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice 
zdravstvenega zavarovanja. Samotestiranje se izvaja tudi za udeležbo v športnih 
programih in obšolskih dejavnostih. Za mladoletne dijake soglasje staršev ni potrebno. 
Dijakom, ki izpolnjujejo pogoje PCT, samotestiranja v šoli ni treba opraviti.  

 

• Dolžnost dijaka je, da se izkaže z ustreznim potrdilom PCT, in sicer na vpogled. 
Dijak izpolnjuje pogoj PCT, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim 
negativnim rezultatom PCR- ali HAG-testa, skladno z Odlokom o začasnih ukrepih 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list 
RS, št. 174/21 in 177/21). Če se dijak ne izkaže  z ustreznim dokazilom o 
izpolnjevanju pogoja PCT, se mora samotestirati v šoli. Če je na predvideni dan 
samotestiranja v šoli odsoten, se samotestira naslednji dan, ko pride k pouku ali 
drugi obliki dela, ki ga organizira šola. Uporabiti mora svoj test, ki ga je prinesel v 
šolo. 
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• Dijak, ki je na hitrem testu v šoli pozitiven, lahko do potrditve okužbe s PCR-
testom VIZ zapusti peš, s kolesom itd., ne sme pa uporabljati javnega prevoza. Šola 
(lahko tudi dijak sam) v primeru, da ni mogoče, da bi šolo zapustil brez uporabe 
javnega prevoza, obvesti starše, da je dijak pozitiven na samotestiranju, in njihova 
odgovornost je, da organizirajo njegov odhod domov. Dijak na starše počaka v 
prostorih šole (izolirna soba v kletnih prostorih) in mora biti od ostali dijakov in 
zaposlenih na šoli izoliran. 
 

• Šele po potrditvi pozitivnega rezultata samotestiranja s PCR-testom so ostali dijaki 
napoteni v karanteno, skladno z navodili in opredeljeno časovnico NIJZ. 
 

• Dijak, ki se ne bo samotestiral v šoli oz. se ne bo izkazal, da izpolnjuje PCT-
pogoj, se ne sme zadrževati v prostorih šole, ne sme sodelovati pri pouku ali 
drugih oblikah dela šole oz. pri obšolskih dejavnostih. Za te dijake odlok ne 
predvideva, da bi šola morala organizirati izobraževanje na daljavo. Enako 
velja tudi za tiste, ki bodo morali šolo zapustiti zaradi pozitivnega hitrega testa. V 
teh primerih naj se dijak po e-pošti ali telefonsko dogovori za sestanek s 
svetovalno službo, kjer bodo skupaj naredili načrt za nadaljnje delo.  

 
• Šola ne zbira potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o dijakih, ki 

izpolnjujejo pogoj. 
 

• Samotestiranje dijakov v šoli nadzirajo učitelji in drugi strokovni delavci 
šole, ki pri dijakih lahko preverijo izpolnjevanje PCT-pogojev in imajo 
vpogled v rezultat testa. Dijak, ki ne želi izkazati negativnega rezultata, ne  more 
prisostvovati pri pouku in obšolskih dejavnostih.  
 

• Natančnejša pojasnila in navodila so dobili dijaki s strani razrednikov, učitelji ter 
drugi strokovni delavci dne 10. 11. 2021 na pedagoški konferenci, po e-pošti preko 
eAsistenta dne 12. 11. 2021. E-sporočilu je bil priložen še Protokol samotestiranja 
dijakov v srednjih šolah /…/ Ministrstva za zdravje z dne 10. 11. 2021. 
 

 

o Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev, ki svoj prihod predhodno najavijo. Pogoj PCT 
morajo izpolnjevati  vse osebe, ki prihajajo v prostore šole. Ob vstopu v šolo in ves čas, 
ko so na šoli, morajo nositi kirurško zaščitno masko ali masko tipa FFP2. Javiti se 
morajo pri varnostniku ob vhodu v šolo in izpolniti izjavo o izpolnjevanju PCT pogojev. 
Varnostnik pospremi obiskovalca do določenega prostora ali osebe. 

 
 
o Priporočamo, da dijaki v šolo pridejo peš, s kolesom ali jih pripeljejo starši. Sicer naj 

uporabijo javni prevoz. 
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o Dijaki lahko vstopijo v šolo posamično na razdalji 1,5–2 m skozi glavni vhod in pri tem 

obvezno nosijo zaščitno masko v vseh prostorih na šoli. Uporaba zaščitne maske je 
obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma 
prostorih. Če bo masko kdo izjemoma pozabil, jo bo dobil pri varnostniku. Dogajanje 
pred šolo, na dvorišču/parkirišču, v avli šole, na stopniščih in hodnikih bo nadzirala 
varnostna služba.  

o Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto 
več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto 
uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa 
okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se 
štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz 
oseb v zaprtih kabinah. 

 

 
o Zaščitne maske morajo dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih, delavci šole in 

obiskovalci nositi ves čas, ko so na šoli, tako med poukom kot odmori. Izjema so dijaki 
pri pouku športne vzgoje. Po odloku Vlade RS dne 5. 11. 2021 od 8. 11. 2021 velja, da 
maska iz blaga ne zadostuje več, temveč je ustrezna zgolj kirurška maska ali maska 
tipa FFP2. 
 

o Pomemben je pravilen način nošenja in snemanja maske. Pred njeno uporabo in po 
odstranitvi si temeljito umijte ali razkužite roke. Maska mora segati od korena nosu do 
pod brado, med nošenjem se je ne dotikajte. Masko je treba občasno zamenjati. 

o glede uporabe zaščitnih mask se uporabljajo priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

 
 
o Razen dijakov in delavcev šole naj v šolske prostore ne vstopa nenajavljen nihče. 

Najavljena oseba vstopi v šolo skozi glavna vrata z obrazno masko in ob upoštevanju 
hišnega reda. Vsakega obiskovalca se evidentira na posebnem seznamu. 

 
o Dijaki in delavci šole se do določene učilnice oz. drugega prostora sprehodijo po 

označenem koridorju. 
 
o Redno in temeljito si umivajmo roke z milom in vodo. Če nista dostopna, si roke 

razkužimo z namenskim razkužilom. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po 
vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin, na katerih 
je potencialno lahko prisoten virus. 

 
o Posode z razkužilom za roke so nameščene na vidnem mestu v avli, pred sanitarijami, 

v učilnicah, pred zbornico in pri vhodu v šolo. Zraven je tudi fotografika z navodili za 
splošne higienske ukrepe.  
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o Čim manj se dotikajmo obraza (oči, nosu in ust). Če se moramo dotakniti obraza, si prej 
umijmo oz. razkužimo roke. 

 
o Upoštevajmo priporočeno varno razdaljo 1,5 oziroma 2 metra.  

 
o Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati 
robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in 
vodo. 

 
o Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna in vrata). Okna 

odpira in zapira samo ena oseba - učitelj. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo 
dijaki primerno oblečeni. 

 
o Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah. Vsak 

oddelek ima dodeljeno svojo matično učilnico, praktični pouk se izvaja v specializiranih 
učilnicah.  

 
o Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. V vsaki učilnici je na 

vidnem mestu na razpolago razkužilo, ob umivalniku pa milo, brisače za enkratno 
uporabo in koš za odpadke. 

 
 
o V učilnici dijaki in učitelji ves čas nosijo masko. Prav tako naj v čim večji meri 

upoštevajo priporočeno oddaljenost. V skupnih prostorih (npr. zbornica, knjižnica, 
hodniki) se prav tako ves čas uporabljajo maske.  

 
o Dijaki se nahajajo ves čas pouka v svojem razredu v tako imenovanem »mehurčku« in 

se ne mešajo z dijaki drugih razredov.  
 

o V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratoriju in delavnicah, ki jih 
uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno 
prostor obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih 
oddelkov, si morajo obvezno razkužiti roke. Za izvedbo pouka v takih prostorih se 
pripravi protokol uporabe prostora in opreme. Pripravijo ga učitelji praktičnega pouka.  

 
o Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in ga pobira učitelj, ki si je pred in po 

tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj učitelj pred 
popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu. 

 
o Vsak dijak naj prinese s seboj vse potrebno za pouk. Šolskih potrebščin in pripomočkov 

naj si dijaki med seboj ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno razkužijo. 
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o Med odmori naj se dijaki izven svojih učilnic ne združujejo v skupine in naj po 

nepotrebnem ne zapuščajo razreda. Odmor je namenjen malici, odhodu na WC oz. 
krajšemu počitku. Zadrževanje v skupinah (npr. na hodnikih, v avli, knjižnici) oz. 
druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem dvorišču, igrišču, parkirišču, pred 
vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki naj ne prehajajo iz ene učilnice v drugo.  

 
o Po malico gresta 5 minut pred glavnim odmorom v avlo reditelja razreda. Pred 

prevzemom zaboja z malico si razkužita roke. Malico prineseta v razred, kjer si jo dijaki 
sami vzamejo. Po koncu odmora zabojnik odneseta nazaj v avlo.  

 
o Dijaki malicajo med glavnim odmorom v razredu. Pred hranjenjem naj si svojo klop 

obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačo in razkužilom, potem pa naj si 
naredijo pogrinjek s papirnato brisačko ali opranim prtičkom iz blaga. Roke naj si 
umijejo oz. razkužijo. 

 
o Za dežurstva med poukom in odmori skrbi varnostna služba.  
 
o Na najbližji WC naj dijaki odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s 

komolcem oz. s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden 
se vrnejo v razred.  

 
o Po končanem pouku oz. dejavnostih naj dijaki iz šole odhajajo v primerni medsebojni 

razdalji (1,5 do 2 m). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z dijaki iz drugih razredov 
pred šolo ni dovoljeno. 

 
 
o Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za 

preprečevanje širjenja virusa (poseben protokol). 
 
o Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali 

prek videopovezav. Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana v šoli ob doslednem 
upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

 
o Enako naj bodo v največji možni meri organizirani sestanki zaposlenih. Če potekajo v 

živo (ne na daljavo), morajo udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne 
razdalje in uporabe mask. 
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SAMOTESTIRANJE DIJAKOV V ŠOLI  

Pojasnila za dijake 

• Samotestiranje se izvaja v učilnicah oz. specializiranih učilnicah praviloma ob 
ponedeljkih, sredah in petkih na začetku prve ure oddelka.  
 
 

• Samotestirajo se dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT oz. v zadnjih 48 urah niso 
pridobili negativnega izvida HAG-testa ali 72 ur PCR-testa pri zunanjem izvajalcu.  

 

• Dijaki morajo imeti na dan samotestiranja s seboj svoje teste, ki jih dobijo v 
lekarni. Ob tem se upošteva Protokol za samotestiranje dijakov v srednjih šolah (v 
priponki), ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje 10. 11. 2021.  

 

• Dijaki po opravljenem samotestiranju počakajo na rezultat. Tega preveri tudi 
učitelj, ki poučuje to uro v razredu.  

 

• Za dijake, ki pridejo k pouku drugo ali kasnejšo uro oziroma druge dni, opravijo 
samotestiranje v kletnih prostorih in izvid pokažejo varnostniku.  

 

• Vso uporabljeno embalažo bodo dijaki odvrgli v posebne označene vreče, ki so 
nameščene v vseh prostorih.   

 

• Če bo test dijaka pozitiven, bo moral zapustiti učilnico, poklicati starše in nanje 
počakati v sobi za izolacijo v kletnih prostorih šole. Uporaba javnega prevoza je 
namreč odsvetovana. Dijak lahko odide domov sam, če bo odšel peš ali s svojim 

prevoznim sredstvom.  

 

• Dijaki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, naj imajo dokazila vsak dan s seboj v šoli, saj jih 
bodo morali pokazati, če bo to od njih zahtevala pooblaščena oseba.  

 

• Dijaki vozači in tisti, ki bodo uro, pri kateri se bo samotestiralo, zamudili, se bodo 
samotestirali, takoj ko bodo prišli v šolo v kleti in izvid pokazali varnostniku. .  

 

• Dijaki, ki PCT pogojev ne bodo izpolnjevali in se ne bodo samotestirali, bodo 
morali šolo zapustiti. Zanje po veljavnem odloku pouk na daljavo ni predviden. 
Dijaki se po e-pošti ali telefonsko dogovorijo za sestanek s svetovalno službo, kjer 

bodo skupaj naredili načrt za nadaljnje delo.  
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UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA DIJAKA ALI DELAVCA ŠOLE S 
SIMPTOMI COVID-19 

o Če zboli dijak in ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. 
Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, 
naj počaka v izolacijski sobi v kletnih prostorih nasproti učilnice 001. Dijak naj v času, 
ko čaka na starše ali skrbnike, upošteva vse preventivne ukrepe.  
 

o Če zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake akutne okužbe dihal, se 
umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je okužen s covid-19, o 
tem obvesti šolo in ravna skladno z navodili zdravnika.  

 
o Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oz. drug delavec šole, se temeljito 

očisti, dezinficira in prezrači. 
 

o Upoštevajo se posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu 
ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so objavljena na spletni 
strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.  

 
 

Ravnateljica STrŠ Ljubljana 
  Elizabeta Hernaus Berlec 
 

 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 15. 11. 2021 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

