
Načrt dela v Osnovni šoli Železniki 
v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi 

št. 6003-302/2020 

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. Preventiva 
 Razredniki in vzgojitelji predstavijo učencem in otrokom nevarnosti širjenja okužbe in ukrepe za 
preprečevanje: 

− Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
− Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
− Če zbolimo, ostanemo doma. 
− Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
− Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
− Razkužilo za roke uporabljamo, če voda in milo nista dostopna. 
− Pomembna je tudi skrb za lastno odpornost. Uživajmo zdravo hrano (veliko sadja in zelenjave) in 

svoje zdravje utrjujmo z gibanjem na prostem. 
 Učitelji vključijo osveščanje o varstvu pred okužbo k vzgojno-izobraževalnemu delu. 
 Čistilke vsakodnevno razkužujejo delovne površine in površine, ki se jih otroci oz. učenci pogosteje 
dotikajo, npr. kljuke pri vratih. 

III. Vodenje in koordinacija izvajanja načrta 
 Za potek dela v šoli je odgovoren ravnatelj, ki ga v primeru odsotnosti nadomešča pomočnik, ki 
opravlja naloge pretežno na področju predmetne stopnje. Za izvajanje načrta v vrtcu je odgovorna vodja vrtca. 
 Delovno koordinacijsko skupino v Osnovni šoli Železniki sestavljajo pomočniki ravnatelja, pomoč 
skupini pa predstavljajo vodje podružnic. 
 V primeru odsotnosti članov delovne skupine ravnatelj imenuje nadomestne člane. 
 Delovanje zavoda je možno, če so na razredni stopnji odsotni štirje učitelji, na podružnicah Davča, 
Dražgoše in Sorica po eden, v Podružnici Selca pa dva. Na predmetni stopnji lahko nadomestimo odsotnost 
sedmih učiteljev, v vrtcu pa šestih vzgojiteljic. Če je odsotnih več strokovnih delavcev, najprej pomočniki 
ravnatelja preučijo možnosti drugačne organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, le v skrajnem primeru 
ravnatelj zaprosi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za začasno zaprtje šole, oziroma Občino 
Železniki za začasno zaprtje vrtca. 

IV. Osnovni elementi načrta 
Razpored zadolžitev in odgovornosti delovne 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 izolirnih sob v predavalnici v matični šoli ter v telovadnicah na 

podružnicah in v vrtcu. 
− Poskrbi za varovanje poslopja, protokol dostopa do stavb vrtca, šole in podružnic. 
− Poskrbi za dodatne prevoze in drugačno organiziranje prihoda otrok v šolo in iz nje. 
− Poskrbi, da čistilke vse prostore ustrezno razkužujejo, čistijo in zračijo. 
− Poskrbi za nabavo oz. naročilo razkužil, čistilnih sredstev, zaščitne opreme, zdravil in drugih sredstev. 



− 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. 

V. Finance 
 Dodatna finančna obremenitev zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni bo predvsem zaradi dodatnega 
nakupa dezinfekcijskih sredstev in zaščitnih sredstev. 

VI. Komunikacijska izhodišča 
 Za obveščanje javnosti in pristojnih ustanov je za šolo odgovoren ravnatelj, v njegovi odsotnosti pa 
pomočnica ravnatelja za razredno stopnjo. Za obveščanje za vrtec je odgovorna vodja vrtca. 
 Vodje podružnic in vrtca redno obveščajo ravnatelja o spremembi zdravstvenega stanja med učenci ali 
zaposlenimi v enoti. 
 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 vsem strokovnim delavcem na pedagoški konferenci ali na 
drug ustrezen način, da vsi pedagoški delavci dobijo navodila za delovanje v primeru okužb z 
nalezljivimi boleznimi. 

− Ta načrt se objavi na spletni strani šole in na oglasnih deskah vseh enot. 
− 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 Zdravstveni dom Železniki in Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Kranj o morebitnem širjenju bolezni. 

VII. c) Drugo 
− V primeru utemeljenega suma za okužbo učenca z nalezljivo boleznijo, razrednik takoj pozove starše, 

da otroka odpeljejo v domačo oskrbo. Do takrat učenec počaka v prostoru pri vhodu v šolo, varuje pa 
ga eden od zaposlenih. 

− Zagotoviti je treba razpoložljivost ključnih oseb za nemoteno izvajanje tega načrta. 
− Ta načrt je shranjen v tajništvu šole in javno objavljen. 

VIII. Kontakti 
Ime in priimek E-pošta Telefon Funkcija Zadolžitve 
Franc Rant Uprava@OS-Zelezniki.si 04 500 2012 Ravnatelj Ravnatelj
Primož Šmid Primoz.Smid@OS-Zelezniki.si 041 632 350 Pom. ravnatelja 

Koordinacijska 
skupina 

Marjeta Demšar Marjeta.Demsar@OS-Zelezniki.si 031 599 591 Pom. ravnatelja 
Martina Markelj Vrtec@OS-Zelezniki.si 031 668 508 Pom. ravnatelja 
Martina Peternelj Martina.Peternelj@OS-Zelezniki.si 04 500 2009 Vodja PŠ 
Jana Lušina Jana.Lusina@OS-Zelezniki.si 04 500 2010 Vodja PŠ 
Anka Rakovec Anka.Rakovec@OS-Zelezniki.si 04 500 2004 Vodja PŠ 
Monika Gasser Monika.Gasser@OS-Zelezniki.si 04 500 2011 Vodja PŠ 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje Kranj Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana 
tel.: 04 20 17 100 tel.: 01 58 63 900 
faks: 04 20 17 113 faks 01 54 03 190 
 
V Železnikih, dne 06. 03. 2020 Franc Rant, 
 10. 03. 2020 Ravnatelj 
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