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1 Uvod 
 
Protokol Vrtca pri OŠ Prevole za preprečevanje širjenja koronavirusa (v nadaljevanju 
Protokol) je potreben za zagotovitev največje možne zaščite pred širjenjem okužbe s 
koronavirusom. V priporočilih NIJZ-ja je v uvodu zapisano, da popolne varnosti ni. Vrtec 
je prostor, kjer mora biti izvajanje ukrepov prilagojeno starosti in razumevanju otrok. 
Pri našem ravnanju moramo vedno misliti tudi na potrebe otrok po bližini in varnosti.  
 
Protokola se morajo držati vsi zaposleni OŠ Prevole in Vrtca pri OŠ Prevole, vsi starši in 
drugi morebitni obiskovalci. Otrokom so zaposleni in starši dolžni predstaviti in jih učiti 
pravilnega umivanja rok, higiene kašlja ter vzdrževanja primerne medosebne razdalje, 
seveda v skladu z razumevanjem otrok. 
 
Ta protokol je sprejet z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID–19 v Vrtcu pri OŠ Prevole. 
 
Protokol  predstavlja dinamičen in ne statičen dokument. Spreminja se po potrebi glede 
na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, 
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Vrtec jih 
bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjen Protokol oz. 
dopolnitve same objavljal na spletni strani OŠ Prevole . 
 

2 Podlaga za sprejem pravil 
 

2.1     Pravne in druge podlage 
 

 okrožnica MIZŠ »Postopno odprtje vrtcev od 18. 5. 2020 dalje«, št. 6030-2/2020/8 
z dne 8. 5. 2020; 

 Priporočila za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ZRSŠ, št. 091-
15/2020-1 z dne 8. 5. 2020; 

 Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, NIJZ z dne 8. 5. 2020; 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih, UL RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020; 

 okrožnica MIZŠ »Priprave na odprtje vrtcev – dodatna pojasnila«, št. 6030-
2/2020/14 z dne 13. 5. 2020. 
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3 Zdravstvene omejitve  
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za 
otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju (Priloga 1). V primeru, da je v družini, v 
istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene 
omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim 
osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – 
specialistom splošne oz. družinske medicine. 
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, prometa in športa je opredelil 
zdravstvene omejitve za zaposlene v vrtcu za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem 
odprtju (Priloga 2). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, 
mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v vrtec. 
O umiku z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik - specialist 
medicine dela, prometa in športa, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le 
smernice pri delu. 
 
V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starše seznanjamo s tem, da je ob 
ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu 
ustrezno naj starši poskušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele 
sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji 
in z uporabo maske. 
 

4 Prvi prihod v vrtec 
 
Starši morajo vrtec pisno obvestiti pred prvim ponovnim prihodom v vrtec. Ob prihodu 
v vrtec prinesejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka, ki so jo vsi prejeli na 
svoje elektronske naslove. 
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5 Ukrepi 
 
Ponovna vključitev otrok v vrtec ima prednosti za otroke in zaposlene starše. Ponovna 
vključitev pa pomeni tudi večje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to 
tveganje, smo v Vrtcu pri OŠ Prevole sprejeli ukrepe, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 
(Povzeto po Priporočilih NIJZ z dne 8. 5. 2020) 

5.1 Splošni higienski in drugi ukrepi 
 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.  

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim 
razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. 
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.  

 Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz 
stranišča, ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po 
vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po 
dotikanju drugih površin…  

 Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.  

 Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si 
pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del 
rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato 
umijemo roke z milom ter vodo.  

 Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno 
temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna).  

 Upoštevanje medosebne razdalje 1,5 - 2 metra.  

 Vsi pogovori, sestanki naj se po možnosti opravijo po telefonu ali preko računalniške 
povezave. 
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5.2 Prihod v vrtec in odhod iz vrtca 
 

 Vrtec bo imel običajen odpiralni in zapiralni čas. Odpiral se bo ob 5.45, zaprl se bo ob 
16.00. Starše prosimo, da se, če se le da, držijo ure prihoda in odhoda, ki so jo zapisali 
na Izjavi za ponovno vključitev otroka v vrtec. 

 Vrata vrtca bodo ves čas zaklenjena. Ko starši pripeljejo otroka ali ga pridejo iskat, 
morajo pozvoniti pri vhodu v vrtec. Vrata bo odprl nekdo od zaposlenih OŠ Prevole. 
Starši, ki bodo vstopili v vrtec, morajo nositi masko in si razkužiti roke. V vrtec 
lahko vstopa le en starš z otrokom/-ki naenkrat. Ostali starši in otroci čakajo 
pred vhodom v vrtec na primerni razdalji (1,5 – 2 m).  

 V vrtec naj starši ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če je nujno, pa z masko in si ob 
vstopu razkužijo roke. Otroci naj si rok ne razkužujejo. Otroci si po preobuvanju in 
oblačenju v igralnici umije roke z milom. Starši naj bodo pozorni še na to, da se po 
nepotrebnem ne dotikajo predmetov v prostorih vrtca. Prostore vrtca naj starš 
zapusti v najkrajšem možnem času. 

 V dneh, ko bo vreme primerno, bodo otroci na odhod domov počakali na zunanjih 
površinah vrtca. Takrat starše prosimo, da v vrtec vstopajo samo po morebitna 
otrokova umazana oblačila. Pri tem morajo ravno tako nositi masko in si razkužiti 
roke. 

 Starši naj ves čas vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 - 2m) do vzgojiteljice, drugih 
otrok in staršev, če prihajajo hkrati.  

 Večji otroci naj prihajajo v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo 
vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.  

 Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi 
plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje 
doma.  

 Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva. 

 

5.3 Priprava otrok 
 
Starši naj doma otrokom predstavijo, kaj bo sedaj v vrtcu drugače. Še posebej naj jih 
opozorijo na pravilno umivanje rok z milom in na higieno kašlja. Večjim otrokom se 
lahko razloži, zakaj je pomembno tudi ohranjanje razdalje do ljudi, ki ne bodo v njihovi 
stalni skupini (otrok iz drugih skupin, drugih staršev, zaposlenih, ki ni njihova 
vzgojiteljica, drugih zaposlenih v vrtcu …). 
 
V vrtcu bodo po tleh oznake na razdalji 1,5 metra bolj zato, da si otroci pridobijo 
občutek, na kolikšni razdalji naj bi bili, ko je to izvedljivo. Oznake bomo uporabljali tudi 
pri demonstraciji varnega ravnanja za omejitev širjenja koronavirusa. 
 
V prostorih vrtca bodo obešeni plakati, ki bodo prikazovali pravilno umivanje rok in 
higieno kašlja. 
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V vrtcu se bodo izvajale dejavnosti, ki bodo otrokom poskušale približati pomembnost 
izvajanja ukrepov, predvsem temeljito umivanje rok z milom, higiena kašlja in 
medosebna razdalja (1,5 – 2 m). 
 
Uvajanje otrok v vrtec bo potekalo le v nujnih primerih. 
 
 

5.4 Priporočila za zaposlene 
 

 Zaposleni morajo vzdrževati potrebno razdaljo (1,5 - 2 metra) do kolegov in otrok iz 
drugih vzgojnih skupin, s katerimi ne sodelujejo; tudi v prostorih za zaposlene.  

 Izvajajte vse potrebne higienske ukrepe. V ta namen so nameščena razkužila na več 
mest v vrtcu, vendar tako, da niso dostopna otrokom.  

 Omejiti je potrebno fizične sestanke in odmore, kjer se zbere več ljudi. Če je mogoče, 
se uporabi videokonference namesto fizičnih srečanj s kolegi.  

 Potrebno se je izogibati pozdravov z dotikanjem.  

 Pri delu naj se ne nosi nakita na rokah.  

 Morebitne skupne tablične računalnike, računalnike / tipkovnice se mora po uporabi 
razkužiti.  

 Posebno pozornost je potrebno posvetiti higieni v kuhinji.  

 Posebne službe (npr. logoped in druge) se morajo držati osnovnih rutin 
preprečevanja prenosa okužb v skladu s trenutnimi priporočili, drugače opravljajo 
svoje delo kot običajno. Če je mogoče, uporabite videokonferenco.  

 Zaposleni naj spremljajo zdravstveno stanje otrok in pri sebi ter naj postopajo 
smiselno skladno s Priporočili NIJZ. 

 

5.5 Osebna varovalna oprema 
 
Zaposlenim morajo uporabljati masko ob srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok.  
Uporaba rokavic za enkratno uporabo je potrebna pri menjavi pleničk.  
Pri čiščenju in razkuževanju je potrebna uporaba zaščitnih rokavic za večkratno uporabo.  
Uporablja se običajno pralno delovno oblačilo za osebje v vrtcu.  
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 
Splošno o uporabi mask je dosegljivo na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-
zascitnih-mask. 
 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
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5.6 Oblikovanje vzgojnih skupin 
 
V vrtcu bodo oblikovane manjše in stalne vzgojne skupine, v kateri bodo ves čas isti otroci in 
iste vzgojiteljice. Vsaka vzgojna skupina ima določeno igralnico. Prehajanje skupin iz ene v 
drugo igralnico ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno prehajanje vzgojiteljic med skupinami. 
Na ta način bomo dosegli zmanjševanje pogostosti tesnih stikov. V okviru skupine lahko 
otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. Na ta način je poskrbljeno za otrokovo 
potrebe, hkrati pa je manjša možnost širjenja okužbe.  
 
V Vrtcu pri OŠ Prevole bodo na dan 18. 5. 2020 oblikovane tri vzgojne skupine: 

 1. skupina: igralnica Veveric, 6 otrok, 
 2. skupina: igralnica Lisičk, 7 otrok, 
 3. skupina: igralnica Srnic, 10 otrok. 

  
Vzgojna skupina naj nima stikov z drugimi vzgojnimi skupinami: z otroki, starši ali vzgojitelji 
iz drugih vzgojnih skupin in z drugim osebjem. Izogibati se je treba vstopanju drugih oseb 
(npr. zaradi čiščenja, popravljanje in dostave hrane v prostor), dokler so otroci v prostoru. 
Prehod skozi skupne prostore naj bo le, če je nujno. V tem primeru naj otroci in vzgojiteljica 
iz ene vzgojne skupine hodijo skupaj, medtem drugi počakajo v igralnici. Otroke naj se 
opozarja, naj se v takšnih prehodih ne dotikajo površin ali predmetov.  
 
V času počitka naj bodo otroški ležalniki razporejeni na največji možni razdalji. Če se le da, je 
potrebno zagotoviti razdaljo 1,5 – 2 m (razdalja od ust do ust). Vsak otrok bo, tako kot 
vedno, uporabljal vedno isti ležalnik.  
 
Izogibati se je potrebno zastojem na poti v in iz vrtca in v in iz stranišča. 
 
 

5.7 Igranje na prostem 
 
Da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami, bodo imele vse tri skupine določeno posebno 
območje na zunanjih površinah vrtca: 

 1. skupina: južna stran šolske stavbe, 
 2. skupina: košarkarsko igrišče, 
 3. skupina: zelenica nad športnim igriščem. 

 
Vzgojiteljice skupin se bodo dogovorile, kdaj bo katera skupina odšla ven in kdaj se bodo 
vrnili. V garderobi vrtca je lahko naenkrat le ena vzgojna skupina. 
 
Uporaba skupnih igral zunaj je zaenkrat prepovedana. 
 
 

5.8 Fizični stiki 
 
Potrebe po bližini in varnosti pri otrocih ne smemo prezreti, zlasti po ponovnem odprtju, ko 
imajo nekateri otroci posebno potrebo po bližini. Zaposleni naj si npr. pred in po tolaženju 
ali crkljanju otrok umijejo roke. 
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5.9 Igrače in dude 
 
Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Igrače (»ninice«, dude) in podobno se bo 
shranilo ločeno za posameznega otroka, za čas med spanjem. 
 
Skupnih igrač se ne sme deliti med vzgojnimi skupinami, dokler se igrač ne očisti. 
Uporabljale se bodo samo pralne igrače. Igrače, ki jih ne moremo oprati oz. očistiti, se ne 
bodo uporabljale. Igrače naj se perejo v skladu z navodili proizvajalca, če je mogoče, pri 
najvišji temperaturi. Potrebno jih je dobro posušiti.  
 
Med epidemijo naj otroci ne uporabljajo plišastih igrač.  
 
Pri načrtovanju didaktične opreme je treba dati prednost gladki opremi oz. trdim 
površinam, ki jih je enostavno oprati z detergentom in vodo. Ne uporabljajo se materiali, kot 
so kinetični pesek, glina, koruza, riž itd. in vse igrače, ki jih ni mogoče oprati z detergentom 
ter posušiti. Igrače naj se perejo najmanj enkrat na dan, če je izvedljivo pa dvakrat na dan. Še 
posebej je to pomembno za starostne skupine otrok, ki dajejo predmete v usta. 
 
 

5.10 Previjanje 
 
Potekalo bo, kakor običajno: v treh fazah postopka menjave plenic: priprava, menjava in 
čiščenje. Menjava plenic naj poteka z rokavicami za enkratno uporabo. Pomembno je tudi 
upoštevati, da si mora oseba, ki menja plenico, roke umiti oziroma razkužiti trikrat: preden 
začne, po menjavi plenice in po čiščenju in dezinfekciji previjalne mize.  
 
Pogosto so potrebna rezervna oblačila za otroka. Umazana oblačila odložimo v plastično 
vrečo, ki jo tesno zavežemo in namestimo nekam, kjer se je otroci ne morejo dotikati, ter jo 
izročimo staršem.  
 
Očisti in razkuži naj se vse površine, ki so bile v stiku z izločki otroka. Takrat naj osebje nosi 
rokavice za enkratno uporabo. Po odstranjevanju rokavic si je potrebno razkužiti roke. 
 
 

5.11 Kuhinja in prehrana 
 
Osebje v kuhinji je seznanjeno s posebnostmi pri delu v kuhinji. 
 
Preden bo jed/živilo zapustilo kuhinjo, ga bo kuharsko osebje pred morebitno 
kontaminacijo zaščitilo s folijo/pokrovom/pokrovko. Obroki bodo dostavljeni v prostore 
vrtca tako, da bo čim manj stika z osebjem izven skupine: oseba, ki bo pripeljala hrano, jo bo 
pustila na vozičku pred igralnicami. Vzgojiteljica bo razkužila ročaj vozička, ga pripeljala do 
igralnice in hrano tam razdelila.  
 
Otroci bodo dobili hrano pripravljeno tako, da jim bo potrebno čim manj pomagati. Otroci ne 
bodo smeli sami posegati po živilih (npr. po sadju iz iste posode). Pred hranjenjem in po 
njem naj si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu 
otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke. Ker ne more vzdrževati medosebne razdalje, 
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naj se po možnosti izogiba položaju, kjer sta oba obraza v isti višini. Vsi obroki bodo potekali 
v igralnicah po običajnem časovnem razporedu. 
 
 

5.12 Sanitarije 
 
Vzgojiteljice naj poskrbijo, da ne bo prišlo do mešanja otok iz različnih skupin v toaletnih 
prostorih. Vsi sanitarni prostori bodo bili stalno opremljeni z dovolj mila in papirnatih 
brisač. Za vzgojiteljice so nameščena razkužila na primerni višini, izven dosega otrok. 
 
 

5.13 Čiščenje in zračenje prostorov 
 
Vrtec bo pred odprtjem ustrezno očiščen in pripravljen za delo. 
 
Vrtec zagotavlja, da bodo prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer 
uporabljamo za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom z delom. 
 
Nadalje vrtec zagotavlja, da bo tekom izvajanja vzgojnega dela potekalo redno čiščenje in 
razkuževanje površin. Po odhodu vseh otrok domov, bodo čistilke vsakodnevno izvedle 
temeljito čiščenje vseh prostorov, ki bodo v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, 
kljuk, držal in drugih površin, ki se jih otroci in zaposleni  dotikajo. Površine, ki se jih 
dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , 
bodo čistilke razkuževale najmanj 5-krat dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se 
razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno ob koncu obratovalnega časa 
vrtca. Čistilke bodo praznile koše za smeti 2-krat dnevno. Čistilke bodo imele 
zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

6 Obravnava primera s sumom na COVID-19 
 
Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v 
posebnem prostoru. Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni naj se obvesti starše ali 
skrbnike. Oboleli otrok naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.  
 
Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem 
obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor 
okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti 
doma, v vrtcu itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje 
kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter 
posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.  
 
Če zboli vzgojiteljica, vzgojitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz 
delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 
pozitiven(a), o tem obvesti vrtec. Vrtec o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z 
epidemiološko preiskavo.  
 
Prostore vrtca, kjer se je gibal oboleli otrok, vzgojiteljica, vzgojitelj oziroma osebje s 
COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.  
 
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času 
epidemije COVID-19 : https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-
prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.  
 
Splošna navodila za osebe, ki zbolijo s sumom na COVID-19 so dostopna na spletni strani 
NIJZ: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf. 
 
Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči 
koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.  Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom 
bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z 
znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, 
kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih 
bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 
potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi 
boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske 
pomanjkljivosti ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev 
okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med 
ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom 
(razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, 
onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 
higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na 
spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
2019-ncov. (Vir: NIJZ) 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/letak_covid-19.pdf
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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7 Sprejem, uporaba, veljavnost 
 

Ta Protokol je sprejel ravnatelj OŠ Prevole. Protokol prične veljati 18. 5. 2020. Velja in 
uporablja se do preklica upoštevanega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali 
do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za 
sprejem dokumentov in aktov, na katerih temelji ta Protokol. Posamezne spremembe 
veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani OŠ Prevole, bodisi v sklopu 
popravljenega Protokola bodisi posamično. 
  
V času uporabe tega Protokola se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje 
sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in 
sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole. 
 
 
 
 
Kraj in datum:  Prevole, 13. 5. 2020                                             Ravnatelj: Draženko Šolaja, l. r. 
 
 
 

ŽIG 


