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1 PODATKI O ŠOLI 
________________________________________________________ 

USTANOVITELJICA OŠ Črni Vrh: Občina Idrija.  

IME ZAVODA: Osnovna šola Črni Vrh 

SEDEŽ ZAVODA: Črni Vrh nad Idrijo 

NASLOV: OŠ Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo.  

ELEKTRONSKI NASLOV: info@oscv.si 

www.oscv.si   Tajništvo 05 37 43 650    Knjižnica 05 37 43 651  Zbornica 05 37 43 653 

ŠOLSKI OKOLIŠ obsega naselja v KS Črni Vrh. 

ŠOLSKI PROSTOR obsega objekt šole in vse površine, ki sodijo v območje šole in jih šola 

uporablja za vzgojno-izobraževalni proces ter jih nadzoruje. To so:  objekt šole,  glavni vhod v 

objekt, telovadnica,  športno igrišče,  igrišče za šolo, parkirišče/ delno vrtec,  garaža in zelene 

površine. Na šolskem prostoru velja šolski red OŠ Črni Vrh. 

ORGANIZACIJSKA SHEMA OŠ Črni Vrh je samostojna osnovna šola z devetimi razredi s 

po enim oddelkom in dvema oddelkoma podaljšanega bivanja. 

VIZIJA Znanje nas popelje v sanje. 

ŠOLSKA HIMNA Mi verjamemo v sanje 

LOGOTIP IN PODROČJA DELOVANJA 

 

Kultura 

Šport in zdravje  

Okolje in trajnost  

Jaz in skupnost  

IBAN SI56 0110 0600 8337 852 

Matična št.: 5082978 

Davčna št.: 55214959 

Ravnateljica: Karmen Simonič Mervic  

Telefon: +386 (0)5 37 43 654  

 

ODGOVORNA OSEBA: Odgovorna oseba, ki je dosegljiva v okviru in izven poslovnega 

časa zavoda, je Karmen Simonič Mervic. Mobilni telefon: 031 699 900. 

Elektronska pošta: karmen.simonic-mervic@oscv.si. 

Druga odgovorna oseba je Drago Kavčič. Elektronska pošta drago.kavcic@oscv.si. 

http://www.oscv.si/
mailto:karmen.simonic-mervic@oscv.si
mailto:drago.kavcic@oscv.si
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ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI 
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2 PREDSTAVITEV PROGRAMA 

________________________________________________________________ 

PREDSTAVITEV PREDMETOV 

Predmeti/število ur tedensko 1.r 2.r 3.r 4. r 5. r 6. r 7.r 8. r 9. r 

Slovenščina (SLJ) 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika (MAT) 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina (TJA)  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost (LUM) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost (GUM) 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba (DRU)    2 3     

Geografija (GEO)      1 2 1,5 2 

Zgodovina (ZGO)      1 2 2 2 

Državljanska kultura in etika (DKE)       1 1  

Spoznavanje okolja (SPO) 3 3 3       

Fizika (FIZ)        2 2 

Kemija (KEM)        2 2 

Biologija (BIO)        1,5 2 

Naravoslovje (NAR)      2 3   

Naravoslovje in tehnika (NIT)    3 3     

Tehnika in tehnologija (TIT)      2 1 1  

Gospodinjstvo (GOS)     1 1,5    

Šport (ŠPO) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni predmeti 2   2/1 2/1 2/1 2 2 2 
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Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 
12,13,1

4 

14,15,1

6 

12,

13,

14 

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 
27,5/28

,5 

27,

5/2

8,5 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

INTERESNA 

DEJAVNOST 

UČITELJ KRATKA VSEBINA/NAČRT DELA 

 

UMETNOST Jana Peternel Ure umetnosti so namenjene učencem, ki se želijo izraziti z 

besedo. Cilj dejavnosti je sodelovanje na čim več lit. natečajih ter 

pisanje lastnih knjig. 

PEVSKI ZBORI Damjana 

Vončina 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR CEKINČKI, 1. IN 2. RAZRED Ena 

ura na teden. Pri pevskem zboru razvijamo posameznikove 

sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v 

sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti.  

OTROŠKI PEVSKI ZBOR CEKIN, 3., 4., 5. RAZRED Dve uri 

na teden.  

MLADINSKI PEVSKI ZBOR, 6. – 9. RAZRED Zastavili smo si 

projekt Zmaj. Scensko, glasbeno gledališki projekt, ki bo trajal 

večino šolskega leta.  

DRAMSKI KROŽEK Jana Peternel V povezavi s pevskim zborom bomo izvedli projekt Zmaj. 

ŠOLSKO ŠPORTNO 

DRUŠTVO (ŠŠD) 

Drago Kavčič Učenci bodo vadili in izpopolnjevali elemente športnih iger. 

Izvedli bomo šolsko prvenstvo v košarki, odbojki in nogometu 

ŠOLSKO ŠPORTNO 

DRUŠTVO (ŠŠD) 

Andreja Rupnik Učenci od 1. do 5. razreda bodo skozi različne športne dejavnosti 

in igre zadovoljili potrebo po gibanju, razvijali gibalne 

sposobnosti in se sprostili. 
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LIKOVNI KROŽEK Barbara 

Petkovšek 

Učenci razvijajo likovno ustvarjalnost, spoznavajo nove motive 

in tehnike, predvsem pa uživajo v sproščenem izražanju pri 

slikanju, risanju, kiparjenju in oblikovanju. 

KALIGRAFSKI 

KROŽEK 

Barbara 

Petkovšek 

Kaligrafski krožek je namenjen tistim, ki so se s kaligrafijo že 

srečali in tudi začetnikom. S posebnim pisalom (kaligrafskim 

peresom) bodo spoznali in osvojili male in velike črke pisav 

copperplate in po osvojitvi oblikovali različne kaligrafske napise 

in besedila. 

ZGODOVINSKI 

KROŽEK 

Tjaša Smolnikar Zgodovinski krožek bomo izvajali v okviru priprave in izvedbe 

tekmovanja iz znanja zgodovine na temo Od razpada rimskega 

imperija do nastanka kneževin alpskih Slovanov. 

GIMNASTIKA Mojca Pečenko Gibčnost, spretnost, moč. 

Učenci od 1. do 5. razreda bodo z vajami  krepili moč ter razvijali 

gibčnost z elementi športne gimnastike.  

ROČNA DELA 

 

Marija Rupnik 

Hladnik 

Enkrat tedensko. V tem šolskem leto bodo učenci: spoznavali in 

izdelovali osnovne vbode in tehnike, prerisovali motive na blago, 

izdelali vsaj en prtiček, 

ASTRONOMSKI 

KROŽEK 

 

Andreja Pagon Pri astronomskem krožku bomo večino časa namenili opazovanju 

nočnega neba, zato bodo naša srečanja pogosto potekala ob 

večerih. Pri opazovanjih si bomo pomagali tudi s šolskim 

teleskopom, če bo le mogoče pa se bomo udeležili astronomskih 

opazovanj na observatoriju Črni Vrh in observatoriju Javornik. 

Izdelali bomo različne modele, s pomočjo katerih si bodo učenci 

lažje predstavljali velikosti in gibanja v vesolju. 

INTERAKTIVNO 

PRIPOVEDNIŠTVO 

(DUNGEONS & 

DRAGONS) 

 

Primož Čibej V okviru interaktivnega pripovedništva se bodo učenci spoznali 

z svetovno znanim sistemom namiznih iger vlog Dungeon & 

Dragons. Skozi igro bodo se srečevali z vrsto besedil v angleškem 

jeziku, kakor tudi z ostalimi mediji, ki nudijo podporo sistemu 

igre. Cilj dejavnosti je razvijanje in gojenje besednega izražanja, 

pozitivnega odnosa do književnosti in domišljije. Prav tako je 

poudarek na komunikacijskih spretnostih učencev in vodstvenih 

sposobnosti. 

 

DRUGE MOŽNOSTI IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTI 

V prostorih šole izvajata pouk tudi  

• Čipkarska šola Idrija, oddelek Črni Vrh in  

• Glasbena šola Idrija.  

V šolski telovadnici potekajo treningi košarke, nogometa, karateja, plesa, gorskega kolesarjenja 

in alpskega smučanja. 
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ŠOLA V NARAVI 

V letošnjem šolskem letu smo zaradi odpadlih plavalnih šol v naravi združili vse razrede, ki 

plavalne šole v naravi niso opravili. To so učenci od 6. razreda do 8. razreda. Zaradi same 

organizacije šole v naravi in glede na veliko število učencev smo se odločili, da bomo učence 

odpeljali v Mursko Soboto v tamkajšnji CŠOD. Tu bodo učenci lahko varno opravili tako 

plavalni del, kot tudi ostale dejavnosti šole v naravi ne glede na vreme in ostale moteče 

dejavnike. Vodja šole v naravi je Drago Kavčič. 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 

• Plavalni tečaj  

Obvezni 20 urni plavalni tečaj za učence 3. razreda bo v tem šolskem letu potekal od 5. 6. do 

9.6.2023. Plavalni tečaj bo v Ajdovščini v pokritem bazenu. Na tečaju s bodo učenci seznanili 

s pravilno tehniko plavanja in si pridobili priznanja, ki bodo ustrezala njihovemu znanju. 

• Tekmovanja  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Društvom matematikov, 

astronomov in fizikov pripravilo koledar šolskih tekmovanj za šolsko 2022/2023. Koledar je 

objavljen na spletni strani, kjer se bo po potrebi tudi dopolnjeval in spreminjal. 

https://www.dmfa.si/InfoServer/Public/PredlogiDatumovTekmovanj.aspx 

Tekmovanja, ki jih bomo izvedli na šoli: 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Ivanka Erjavec Šolsko tekmovanje 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

Jana Peternel 8. in 9. razred (29. 11. 2022) 

1. do 7. razred (4. 4. 2023) 

Tekmovanje iz logike Andreja Pagon do 9. razred (29. 9. 2022) 

Tekmovanje iz astronomije Andreja Pagon 6. do 9. razred (7. 12. 2022) 

Tekmovanje iz matematike Andreja Pagon 1. do 9. razred (16. 3. 2023) 

Tekmovanje iz Vesele šole Damjana Vončina Šolsko tekmovanje 8. 3. 2023 

Tekmovanje iz angleščine Primož Čibej 6. do 9. razred (22. 11. 2022; 15. 2. 2023; 14. 12. 

2022) 

Tekmovanje iz zgodovine Tjaša Smolnikar 8. do 9. razreda (6. 12. 2022; 9. 3. 2023) 

 

 

 

https://www.dmfa.si/InfoServer/Public/PredlogiDatumovTekmovanj.aspx
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KOLEDAR PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

TERMIN VSEBINA IN NOSILEC 

SEPTEMBER Sodelovanje na 20 letnici delovanja VITA doma, 9. 9. 2022 ob 10.00 uri Vera Rudolf 

OKTOBER Pod balkoni Vita doma, nastop zborov in ANI (termin odvisen od vremena) 

NOVEMBER  

DECEMBER PROSLAVA OD DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI IN BOŽIČNO-

NOVOLETNI ČAS, prireditev za kraj, 20. december 2022, Jana Peternel, Damjana 

Vončina 

JANUAR  

FEBRUAR PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU, 2. februar 2023 Ivanka Erjavec in Andreja 

Rupnik 

OBELEŽITEV SMRTI Janka Premrla Vojka, Karmen Simonič Mervic 

MAREC  RAZREDNE PRIREDITVE 

Ivanka Erjavec, 1. razred, Mojca Pečenko, 2. razred, Elizabeta Bonča, 3. razred, Marija 

Rupnik Hladnik, 4. razred, Vera Rudolf, 5. razred 

ZMAJ V POSTOJNSKI JAMI Glasbeno-gledališka-scenska predstava, Damjana Vončina, 

Jana Peternel, Barbara Petkovšek 

Pevci od 5. do 9. razreda, učenci igralci 

APRIL  Športna prireditev Drago Kavčič, javna za kraj in vsa društva in klubi, ki trenirajo v šoli, 

20. april 2023 

MAJ  

JUNIJ VALETA DEVETOŠOLCEV, Primož Čibej, 14. junij 2023 

DAN DRŽAVNOSTI, 22.junij 2023, Elizabeta Bonča, Tjaša Smolnikar 

Brinov grič, Tjaša Smolnikar 
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BRALNA ZNAČKA 

• Bralna značka za učence 

Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki poteka že od leta 1961. Učenec se za Bralno značko 

odloči prostovoljno in bere v svojem prostem času. S šolskim letom 2021/22 smo na šoli uvedli 

bralne kotičke, ki bodo učence še dodatno motivirali k branju in posledično opravljeni bralni 

znački. Za to bomo skrbele učiteljice razrednega pouka in predmetna učiteljica slovenščine, 

prav tako bo z nasveti pomagala šolska knjižničarka. Z bralno značko vsako leto začnemo na 

dan zlatih knjig, tj. 17. septembra, zaključimo pa 2. aprila. Učenci lahko berejo poljubne knjige, 

mentorice branja pa smo pripravile tudi priporočilne bralne sezname, ki so lahko v pomoč pri 

izbiri gradiva. Objavljeni so na spletni strani šole. 

• Učitelji berejo 

Da smo učitelji dober zgled učencem, dokazujemo z branjem knjig, ki jih učenci berejo za 

domače branje. Tako smo med poletjem brali prvo knjigo (N. Konc Lorenzutti, Gremo mi v tri 

krasne), med šolskim letom pa bomo prebrali še katero drugo. O prebrani knjigi poteka pogovor 

na eni od pedagoških sej.  

• Starši berejo 

Ker je bil projekt Bralna značka za starše v šolskem letu 2021/22 dobro sprejet, bomo z njim 

nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Namen projekta je spodbuditi starše naših učencev, da bi z 

branjem mladinske in poučne literature bili zgled svojim otrokom. Seznam knjig je pester in 

raznolik, zajema knjige, ki jih učencem ponujamo na bralnih seznamih od 1. do 9. razreda. Tako 

kot lani bomo tudi letos projekt zaključili v juniju in takrat bomo podelili priznanja vsem 

sodelujočim. Seznam knjig je objavljen na šolski spletni strani. 

• Angleška bralna značka 

Letos se bo izvajalo tekmovanje EPI Reading Badge za učence in učenke 4. in 5. razreda. Za 

preostale letnike bo angleška bralna značka interna. Cilj angleške bralne značke je gojenje 

pozitivnega odnosa učencev in učenk do literature v tujem jeziku, kateri kroji večinski delež 

informacij dostopnih po celem svetu (bodisi v tiskani ali spletni obliki). Poseben poudarek bo 

letos na stripih kot enakovredni obliki literature, ki je tlakovala pot žanrom znanstvene 

fantastike, superherojev, ipd. Učitelj Primož Čibej. 
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SLOVENŠČINA ZA TUJCE 

Za učence tujce organiziramo pouk slovenščine v obsegu 120 ur. Izvajata ga Ivanka Erjavec in 

Vera Rudolf. 

 

KOLESARSKI IZPIT  

Kolesarski izpit opravljajo učenci 5. razreda. Izpit je razdeljen na teoretični in praktični del. 

Teoretični del poteka v učilnici in se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki 

poteka preko računalniškega programa Kolesar. Učenci v sklopu priprav na izpit vadijo 

spretnostno vožnjo po poligonu. Poleg vožnje po poligonu v spremstvu učitelja vadijo tudi 

vožnjo v prometu z upoštevanjem cestno prometnih predpisov. Praktični del izpita obsega 

vožnjo po prometni cesti v kraju. Na izpitni vožnji se na kritičnih točkah v prometu oceni znanje 

učencev – kolesarjev, predvsem njihova reagiranja na prometne situacije. Izpitno vožnjo 

spremljajo policisti iz Policijske postaje Idrija. Učenci dobijo izkaznico o opravljenem 

kolesarskem izpitu, ko uspešno zaključijo teoretični in praktični del. Izkaznica jim pa velja s 

podpisom staršev, da otroku dovoljujejo samostojno vožnjo v prometu. Kolesarska izkaznica je 

dokument, s katerim kolesar izkazuje, da je uspešno opravil kolesarski izpit. 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni) 

Damjana Vončina Ansambelska igra (ANI) 

Drago Kavčič Šport za zdravje (ŠZZ) 

Drago Kavčič Šport za sprostitev (ŠSP) 

Andreja Rupnik Izbrani šport (IŠP) 

Barbara Petkovšek Likovno snovanje I, II, III 

Dolores Nagode Kemija v življenju 

Dolores Nagode Poskusi v kemiji 

Dolores Nagode Organizmi v naravnem in umetnem okolju 

Vanesa Gregorič Španščina 
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POUK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Učitelj Predmet 

Mojca Pečenko Angleščina v 1. razredu 

Andreja Pagon Računalništvo 

Drago Kavčič NIŠPO 

Barbara Petkovšek NUM 

Andreja Rupnik NIP ŠPO 4. in 5. razred 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

Preverjanje znanja ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence. 

6. razred 

30. november 2022: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali 

NPZ 

4. maj 2023: Slovenščina  

8. maj 2023: Matematika 

10. maj 2023: Tuji jezik (angleščina) 

6. junij 2023: RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. 

razredu    

Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ 

Od 6. do 8. junija 2023: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 

NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

16. junij 2023: RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu 

23. junij 2023: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 

 

9. razred 

1. september 2022: Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 

predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z 

NPZ 

30. november 2022: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali 

NPZ 

4. maj 2023: Slovenščina   

8. maj 2023: Matematika 

10. maj 2023: Tretji predmet ANGLEŠČINA 

31. maj 2023: RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. 

razredu      

Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ 

Od 31. maja do 2. junija 2023: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 
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12. junij 2023: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu 

15. junij 2023: Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 
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3 PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE 
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  

Šolsko leto traja od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, razdeljeno je na dve ocenjevalni 

obdobji, prvo obdobje traja od 1. septembra 2022 do 31. januarja 2023, drugo ocenjevalno 

obdobje pa od 1. februarja 2023 do 15. junija 2023 za devetošolce, za ostale učence pa do 23. 

junija 2023. 

      

2
0

2
2
 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - petek 31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
3

 

nedelja - ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

ponedeljek -   petek 30. 1. – 3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE 
(RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 

IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN 

POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek -   petek 6. 2. – 10. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 

PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: 

RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

petek - sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 26. 4. 

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 

PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: 

RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole) 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

petek 23. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. 

RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 
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STROKOVNI DELAVCI/PREDMETI, KI JIH POUČUJEJO/RAZREDNIKI 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolsko svetovalno delo opravlja Katja Miklavič, univ. dipl. pedagoginja. 

Stik: 05 37 43 652 katja.miklavic@oscv.si 

Razdelitev delovnih področij 

Svetovalno delo Katja Miklavič 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP) Katja Miklavič 

Tjaša Smolnikar 

Tadeja Bonča 

Izvajanje DSP kot učna pomoč (UP)  učitelji 

 

 

 

SVETOVALNA 

SLUŽBA
NADARJENI

KM_2021

OTROCI S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI

VPIS V 1. 

RAZRED

KARIERNA 

ORIENTACIJA

OPIS 

SVETOVALNE 

SLUŽBE

UČNA POMOČ (ISP, 

DSP, OPP, 

USMERJANJE)

KONTINUUM 

POMOČI 

UČENCEM

Pomoč učitelja pri 

pouku, dopolnilnem 

pouku, OPB

Pomoč svetovalne 

službe

Individualna in 

skupinska pomoč

Mnenje in pomoč 

zunanje strokovne 

ustanove

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP

Vpis 

Pogoji za vpis

Ugotavljanje 

pripravljenosti

Odložitev šolanja

Šolski okoliš Prepis 

KONTAKT

Informacije srednjih šol

Delavnice srednjih šol

 

  

mailto:katja.miklavic@oscv.si
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolsko knjižnico vodi Mirjam Perez Zelenc. V šolski knjižnici je možna izposoja knjig, učenje, 

delo na treh računalniških mestih, branje v bralnih kotičkih, izvajanje ur KIZ-a, izvajanje drugih 

ur pouka. 

Urnik šolske knjižnice: 

 

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ) 

Poudarek KIZ-a je v medpredmetnem sodelovanju, kot tudi na izključno knjižnični tematiki, 

povezani z digitalnim in knjižničnim opismenjevanjem. V vsakem razredu se opravil štiri šolske 

ure, skupaj 36 ur. Na razredni stopnji se učenci spoznajo s knjižničnimi kvizi, z načini ravnanja 

s knjigami in igrami vlog. Na predmetni stopnji je poudarek na spoznavanju UDK vrstilcev, 

navajanju virov, spoznavanju kataložnega zapisa in COBISS aplikacije.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad vodi Mirjam Perez Zelenc. Učencem je omogočena izposoja učbenikov. Vse 

informacije so dostopne na spletni strani šole, zavihek knjižnica, oddelek učbeniški sklad.  

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Skupne govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu, razen v februarju 2023 in juniju 2023, 

popoldne od 16.30 do 18.00 in vsak teden dopoldne po razporedu objavljenemu na spletni strani 

šole. Na govorilne ure se je predhodno najaviti vsaj dan prej. 

Starši sodelujejo pri vodenju šole preko sveta staršev in sveta šole. 

Predstavniki staršev so zastopani tudi v šolskem skladu. 

Za starše šola organizira roditeljske sestanke. 
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Šole z ažurirano spletno stranjo sproti informira starše. 

Starši sodelujejo in oblikujejo vzgojni načrt šole. 

Starši so vabljeni k sodelovanju pri katerikoli dejavnosti šole. 

 

JUTRANJE VARSTVO, OPB, DODATNI/DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 

Jutranje varstvo izvajamo od 6.15. do 7.15 za učence 1. razreda. Jutranje varstvo vozačev 

izvajamo od 6.30. do 7.15. 

Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje. Učenci so razdeljeni v dve 

oz. tri skupine, ki se na koncu združijo v eno.  Podaljšano bivanje je organizirano do 16.00 ure. 

Za učence je organiziran dodatni pouk. Izvajamo tudi dopolnilni pouk. K obema oblikama 

pouka pristopajo učenci prostovoljno in se izvajata po pouku. 

Učno pomoč izvajamo preko t.i. ISP (individualna in skupinska učna pomoč). Glede na 

usmerjanje otrok in odločbe izvajamo pouk dodatne strokovne pomoči. Večina ur dodatne 

strokovne pomoči je umeščena v učenčev urnik. 

 

PREHRANA 

Šola v šolski kuhinji izvaja pripravo šolske malice, kosila in popoldanske malice. 

Šolska kuharica je Melita Lukančič. 

Jedilnike sestavlja Melita Lukančič, ki izvaja tudi vso nabavo in sprejem živil.  

Pri pripravi jedilnikom sledimo smernicam zdrave prehrane. Vključeni smo v projekt 

. 

Dvakrat tedensko je poleg sheme šolskega sadja in zelenjave učencem dodatno na voljo sadje 

in zelenjava. 

V šoli skrbimo za kulturo prehranjevanja. Šolska malica poteka v razredu. Za potek malice 

skrbijo učenci sami, reditelja in učitelj, ki je imel v razredu drugo uro pouk. 

Pri kosilu poleg dežurnega učitelja izvajajo učenci pomoč pri razdeljevanju kosila in 

pospravljanju po kosilu. Za potek dežurstva učiteljev in razpored učencev skrbi Vera Rudolf. 

Vse informacije o jedilniku, razporedu dežurstev, aditivih v hrani so objavljene na oglasni tabli 

pred kuhinjo. 
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Cenik 

Malica učenci 0,90 po sklepu ministra 

Kosilo 1. do 4. razred 2,90 

Kosilo 5. do 9. razred 3,00 

Popoldanska malica učenci 0,80 

Tržna dejavnost  

Malica zaposleni 1,30 

Kosilo zaposleni 4,20 

Kosilo zunanji 4,50 

 

Vpeljan imamo enostaven način prijave in odjave šolske prehrane, Moja malica, v zavihku na 

naši spletni strani.  

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk bomo obeležili v petek, 18. novembra 

2022. 

 

PREVOZI 

Prevoz otrok v šolo in domov organizira Oddelek za družbene dejavnosti občine Idrija, izvajalec 

prevozov pa je avtobusno podjetje Nomago in njegov podizvajalec Sajevic Miklavž. V šolskem 

letu 2022/2023 je na šoli 96 učencev vozačev, kar predstavlja skoraj dve tretjini vseh učencev 

naše šole. V šolo prihajajo iz smeri Zadlog, Idrijski Log, Črni Vrh –Trebče, Predgriže, Lome, 

Mrzli Log ter Godovič.  

Šola organizira varstvo vozačev od 6.30 do začetka pouka in po koncu pouka do 13.40. Po tej 

uri se učenci po potrebi vključijo v oddelek podaljšanega bivanja. 

Koordinacijo šole in izvajalcev prevoza izvaja Marija Rupnik Hladnik. 
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VOZNI RED 2022/23   Odhodi od doma 

IDRIJSKI LOG –  

ČRNI VRH  

LOME – 

ČRNI VRH 

PREDGRIŽE –  

ČRNI VRH 

MRZLI LOG – ČRNI VRH 

ZADLOG – ČRNI VRH 

 Nomago Nomago Nomago Sajovic 

minibus 

6.20 

Postaja 1 

6.23 

Postaja 2 

6.24 

Postaja 3 

6.27 

Postaja 4 

 

6.30 

Postaja 5 

 

 

 

minibus 

6.45 

Postaja 1: 

6.46 

Postaja 2: 

6.48 

Postaja 3: 

6.51 

Postaja 4 

 

6.58 

Postaja 5: 

6.59 

Postaja 6: 

7.01 

Postaja 7 

(Na Polju) 

 

minibus 

7.15 

Postaja 1: 

7.17 

Postaja 2: 

7.18 

Postaja 3: 

7.19 

Postaja 4 – 

Predgriže AP: 

7.20 

Postaja 5: 

7.21 

Postaja 6: 

 

osebni avto 

6.20 

Postaja 1: 

7.10 

Postaja 2: 

7.17 

Postaja 3: 

7.19 

Postaja 3: 
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Odhodi iz šole 

ČRNI VRH –  

IDRIJSKI LOG 

ČRNI VRH –  

LOME  

ČRNI VRH – 

PREDGRIŽE  

ČRNI VRH –

MRZLI LOG , 

ZADLOG 

ČRNI VRH – 

ZADLOG 

 Nomago Nomago Nomago Sajovic  

minibus 

14.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minibus 

14.55 

 

Vsi učenci iz Lom 

 

 

 

 

minibus 

15.25 

 

Vsi učenci iz 

Predgriž 

 

13.00, 15.40 

Avtobus – avtobusna 

postaja 

osebni avto 

14.00 

 

14.30 

 

 

 

Javni linijski 

prevoz oseb 

 

12.55, 14.51 

Avtobus – 

avtobusna 

postaja 

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Varna pot v šolo – predstavljena učencem na razrednih urah, staršem na roditeljskih sestankih, 

objavljena na spletni strani šole, na vhodnih vratih v šolo. Na poti v šolo in iz šole morajo 

učenci upoštevati cestno-prometna pravila.  

Razredniki seznanijo učence z varnimi potmi v šolo prvi dan pouka, njihove starše pa na prvem 

roditeljskem sestanku. Posebno pozornost je treba posvetiti učencem 1. in 2. razreda (rumene 

rute, kresničke, prihod in odhod iz šole v spremstvu).  Učence 1. in 2. razreda v šolo in iz šole 

obvezno spremljajo starši ali druga oseba, ki so jo starši za to pooblastili in o tem pisno obvestili 

vodstvo šole ali razrednika.   
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               Pot v šolo 

 

          Ni prehoda za pešce 

 

          Avtobusna postaja 

          

            Ozko cestišče, potrebna pazljivost 

 

            Parkirišče za starše in obiskovalce 

 

 

  

Šola zagotavlja varnost učencev v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira po letnem 

delovnem načrtu v šolskih prostorih in so opredeljeni v 4. členu hišnega reda OŠ Črni Vrh.  

Zaposleni delavci šole so dolžni poskrbeti za varnost vseh učencev in zaposlenih in opozoriti 

vodstvo šole na vse situacije in dogodke, ki bi lahko ogrozili varnost učencev in zaposlenih.  

Za zagotavljanje varnosti šola izvaja naslednje ukrepe:  

• v oddelkih učenci oblikujejo pravila obnašanja, 

• določa pravila obnašanja v šolskih prostorih,  

• določa uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov v skladu z Izjavo o varnosti in 

zdravju pri delu z oceno tveganja,  

• upošteva navodila Požarnega reda,  

• zagotavlja preventivne zdravstvene ukrepe (omarica za prvo pomoč, usposobljenost 

delavcev za nudenje prve pomoči, drugi ukrepi),  

• ima izdelan register tveganj za vzpostavitev notranjih kontrol. 

• ima izdelan načrt prihoda in odhoda učencev iz OPB, 

• upošteva smernice NIJZ-a glede epidemije COVID19 (COVID protokol je priloga 

hišnega reda), 

• sproti določa druge ukrepe, s katerimi se zagotavlja varnost v šoli.   

 

Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kot so ekskurzije, šola v naravi, tabori, dnevi 

dejavnosti, ogledi prireditev, tekmovanja ipd. veljajo glede varnosti in reda dogovori med 

učenci in odgovornim učiteljem, spremljevalci oziroma razrednikom in starši skladno z 

akcijskim načrtom, ki ga pripravi vodja dejavnosti te oblike vzgojno-izobraževalnega dela in 
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skladno s Pravili varnosti in varnostnimi ukrepi za učence. Upošteva se tudi Pravilnik o 

normativih in standardih.  

Če pride do poškodbe zaradi nasilnega dejanja ali nesreče, je šola o tem dolžna obvestiti Center 

za socialno delo in policijo.   

V primeru naravnih nesreč, požara in vsake izredne situacije je potrebno ravnati v skladu z 

evakuacijskim načrtom šole.  
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV določa P R A V I L N I K o pravicah in dolžnostih 

učencev v osnovni šoli 

Pravice učenca v osnovni šoli so: 

• da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

• da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje, 

• da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje, 

• da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot 

in posebnosti različnih kultur, 

• da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično 

pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine, 

• da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi, 

• da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter 

njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti, 

• da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet, 

• da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in 

individualne posebnosti, 

• da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in 

strok, 

• da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo, 

• da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje, 

• da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole, 

• da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, 

• da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega 

parlamenta, 

• da sodeluje pri ocenjevanju, 

• da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 

Dolžnosti učenca so: 

• da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do 

individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in 

spola, 

• da izpolni osnovnošolsko obveznost, 

• da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

• da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti, 

• da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 

• da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti 

ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole, 

• da spoštuje pravila hišnega reda, 
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• da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole 

ter le-tega namerno ne poškoduje, 

• da se spoštljivo vede do drugih, 

• da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali 

skupnosti učencev šole, 

• da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 
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4 PRIKAZ PRAVIL HIŠNEGA REDA, KI VELJAJO ZA 

UČENCE ŠOLE (izvleček iz Hišnega reda OŠ Črni Vrh) 

______________________________________________________ 

V šolskih prostorih, na zunanjih površinah šole in drugih prostorih, kjer se izvajajo šolske 

dejavnosti, je prepovedano:  

• gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih 

delavcev šole,   

• izvajanje kakršnekoli oblike nasilja (verbalno, fizično, psihično, socialno, spolno …) 

nad učenci in delavci šole, 

• uporabljanje, prinašanje ali prodajanje pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko 

ogrožajo zdravje in življenje,  

• kajenje,  

• prinašanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkoholnih pijač, drog ter drugih 

psihoaktivnih ali zdravju škodljivih snovi ter napeljevanje drugih k takim dejanjem,  

• nošenje predmetov, ki ogrožajo zdravje in življenje ljudi,  

• fotografiranje in snemanje, če za to ni pridobljeno predhodno soglasje vodstva šole, 

• izvajanje prodaje na terenu (npr. knjig in drugega blaga) učencem in zaposlenim. 

 

Garderobe (garderobne omarice) se uporabljajo za odlaganje obleke, obutve, šolskih 

potrebščin in drugih pripomočkov ter drugih predmetov. Razporeditev omaric opravi razrednik 

v začetku šolskega leta.  

V garderobah imajo učenci shranjene osebne stvari, ki jih uporabljajo za pouk in delo v šoli in 

z njimi zagotavljajo zdravje in varnost sebe in drugih. 

Šola ne odgovarja za vredne predmete in denar, ki bi jih učenci odlagali v garderobah.  

Izgubljeni ključ garderobne omarice je potrebno nadomestiti z novo ključavnico in 

pripadajočimi ključi. 

Vsi delavci šole, učenci in drugi izvajalci programov odgovarjajo za opremo, učila in vso ostalo 

opremo v šoli in so moralno ter materialno odgovorni za skrbno uporabo opreme in prostorov 

šole.    

Obšolske dejavnosti se izvajajo po zaključku pouka oz. obveznega programa dela osnovne 

šole. Za vse uporabnike šolskih prostorov v popoldanskem času velja ta hišni red. Uporabniki 

v celoti odgovarjajo tudi za škodo, ki bi nastala v času uporabe šolskih prostorov.   

Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje:  

šolska vrata se za učence 1. r. odpirajo ob 6.15, za ostale učence ob 6.00. V šolo se vstopa skozi 

glavni vhod. 
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Učenci vozači (avtobus, kombi), ki prihajajo v šolo od 6.30 do 7.15, gredo v jutranje varstvo 

vozačev v šolski avli.  Čas izkoristijo za učenje, prebiranje knjig in časopisov, za igranje 

družabnih iger, za pogovor z učitelji in šolsko svetovalno delavko.   

Učenci 1. razreda gredo po prihodu v šolo v jutranje varstvo v 1. razredu.  

V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni. 

Za vstop v šoli se pokliče na mobilno številko 031 484 805. 

 

Med poukom in odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani. Vsi morebitni izhodi oz. 

odhodi morajo biti dogovorjeni s starši in strokovnimi delavci šole.  Do odhoda na šolski 

avtobus učenci počakajo v podaljšanem bivanju in varstvu vozačev. Učenci, ki se vozijo v šolo 

in domov s šolskim avtobusom, morajo biti na postajališču vsaj 5 minut pred odhodom 

avtobusa. Učenci, ki se vozijo v šolo in domov z minibusom, gredo iz razreda 5 minut pred 

odhodom kombija. Za odhod šolskega prevoza izpred šole poskrbijo učitelji v OPB. 

V popoldanskem času je vstop v šolo dovoljen za udeležence interesnih dejavnosti, prireditev, 

govorilnih ur, roditeljskih sestankov, tekmovanj in drugih dejavnosti v soglasju z vodstvom 

šole.  

Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov. 

Po 16. uri je zadrževanje učencev na šolskem igrišču in zelenih površinah šole na njihovo 

lastno odgovornost.  

 

Učenci redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

Učenci uresničujejo svoje pravice  s spoštovanjem pravic sošolcev in pravic vseh delavcev 

šole. V šolo učenci prinašajo le šolske potrebščine in predmete, ki so povezani s šolskim delom.  

Za pouk športa v telovadnici je obvezna uporaba čistih športnih copat in športna oprema.  Dolgi 

lasje so speti v čop. 

Učenci malicajo v  razredih. Za potek malice poskrbi učitelj, ki je poučeval drugo šolsko uro 

in dežurni učenci. 

Oblike vzgojno-izobraževalnega dela: pouk, dopolnilni pouk, dodatni pouk in interesne 

dejavnosti potekajo v prostorih šole po razporedu kot ga določa urnik. Učenci upoštevajo 

naslednja navodila:   

• so na svojem mestu,   

• imajo pripravljene vse dogovorjene učne pripomočke za pouk,   

• po svoji najboljši moči opravijo dogovorjene naloge, 

• po končanem pouku pospravijo za seboj,   

• prezračijo razred med poukom, 
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• če je potrebno, dezinficirajo mizne površine, 

• prezračijo razred po pouku, 

• izključijo vse zvoke pametnih naprav. 

 

Med šolskimi učnimi urami učenci zapustijo učilnico z dovoljenjem in dogovorom z učiteljem.  

Pouk oz. odmor se lahko po navodilih učitelja izvaja v vseh prostorih šole (hodnik, jedilnica, 

knjižnica, zunanje površine).  

V primeru proste ure učenci čakajo na nadaljevanje pouka v organiziranem varstvu. 

Vse poškodbe, ki nastanejo na opremi, šolskem inventarju ali zgradbi, učenci in zaposleni takoj 

javijo v tajništvu šole ali hišniku. Namerno povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati. Če 

je mogoče, se poškodbe in okvare sanirajo takoj, v nasprotnem primeru pa v najkrajšem 

možnem času.  

Vsaka oddelčna skupnost ali razrednik določi na razrednih urah po dva reditelja in enega 

nadomestnega ali tri reditelje, ki opravljajo svoje delo en teden oziroma po dogovoru in imajo 

naslednje naloge:   

• skrbijo, da je učilnica ali prostor, v katerem poteka delo vedno čist in pospravljen,   

• po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico,   

• po končani uri pregledajo razred in pospravijo morebitne odpadke,   

• javljajo razredniku, izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske lastnine, 

• javljajo odsotnost učitelja 5 min po začetku pouka  ravnatelju ali tajništvu,   

• po končanem pouku dvignejo stole na mize, 

• opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.   

 

Učenci po razporedu dežurajo pri kosilu. Pripravljajo pladnje za kosilo, pomagajo pri 

razdeljevanju hrane (pribor, pijača..) ter skrbijo za čistočo v jedilnici. 

 

Brez soglasja strokovnih delavcev šole je prepovedano fotografiranje in snemanje s fotoaparati 

in z mobilnimi telefoni. Za morebitno objavo posnetkov je moralno in pravno odgovoren lastnik 

telefona/fotoaparata. 

Učencu, ki v času vzgojno-izobraževalnega procesa uporablja mobilni telefon brez privolitve 

delavca šole, se mobilni telefon odvzame in ga starši prevzamejo pri razredniku. 
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5 DODATEK 
COVID PROTOKOL     

NAVODILA VIZ OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 

V ZAVODU (september 2022) NAVAJAJO:  

- Samotestiranje učencev:  V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev in dijakov 

izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 oz. po stiku z 

okuženo osebo. 

- Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v VIZ. 

- Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, starši o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ, 

učenec pa do rezultatov potrditvenega testa ostane doma. 

- Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa. Ukrepa se 

skladno s poglavjem 4 iz navodil VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-

CoV-2 v zavodu.  

(NIJZ, Center za nalezljive bolezni: Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali 

potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Šolsko leto 2022/23. September 2022, 

Ljubljana.  Dostopno na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_nijz_viz_final-v.2.pdf)  

PRIPOROČILA HIGIENSKIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPOV ZA 

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-COV-2 V VIZ (avgust 2022):  

Ukrepi, ki jih izvajamo v fazi 1:  

- Zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev (zračenje prostorov, umivanje in 

razkuževanje rok, higiena kašlja …) za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni  

- Samotestiranje doma ob znakih okužbe 

- Samozaščitno vedenje (če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo; skrbimo za 

redno umivanje rok; ne dotikamo se obraza, …) 

- Spodbujanje k izvajanju ukrepov 

Ukrepi, ki jih izvajamo v fazi 2:  

- Samotestiranje za vse - doma enkrat tedensko 

- Intenziviranje čiščenja/razkuževanja prostorov oz. površin 

- Dodatni možni ukrepi, ki prispevajo k zmanjševanju širjenja in prenosa virusa SARS-

CoV-2 

- Predlogi aktivnosti v VIZ, da se bodo med šolskim in študijskim letom lažje uvedli oz. 

izvajali ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 

(NIJZ, Center za zdravstveno ekologijo: priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za 

preprečevanje širjenja sars-cov-2 v vzgoji in izobraževanju. Avgust 2022, Ljubljana. Dostopno:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijski

h_ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf) 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_nijz_viz_final-v.2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf
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