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HIŠNI RED EKONOMSKE ŠOLA MURSKA SOBOTA,  

SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE, V ČASU POUKA PO MODELU B  

(nevarnost širjenja okužbe SARS-CoV-2)  

  

  

 
Hišni red s higienskimi priporočili na Ekonomski šoli Murska Sobota velja v času pouka po modelu B 

in se smatra kot dopolnitev obstoječih šolskih pravil oz. hišnega reda.  

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in 

druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.   

 

 

1. člen  

(potek pouka)  

 
1. ura: 7:05 7:50  

2. ura: 7:55 8:40  

3. ura: 8:45 9:30 malica  

4. ura: 9:35 10:20 malica  

5. ura: 10:25 11:10 malica  

6. ura  11:15 12:00  

7. ura: 12:05 12:50  

8. ura: 12:55 13:40  

9. ura: 13:45 14:30  
 

 

  

2. člen  

(obveščanje dijakov o organizaciji pouka v času pouka po modelu B)  

  

Dijake  pred  ponovnim  prihodom  v  šolo oz. na prvi šolski dan razrednik obvesti o organizaciji pouka:  

  

 o pravilih ravnanja v šoli v pouka po modelu B (npr. glede nošenja zaščitnih mask, lokacij/možnosti 

za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov 

pred vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne posojanja  stvari,  ravnanju  

z  garderobo,  glede  režima  pri  obiskovanju  WC-ja,  glede malice …);  

 o navodilih za preprečevanje okužbe https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-

cov-2019 in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja, nošenje zaščitnih 

mask, uporaba sanitarij …);  

 o tem, kaj naj prinesejo s seboj v razred (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, eventualna 

dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo, …).  

 

 

  

  

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
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3. člen  

 (prihod v šolo)  

  

Prihod v šolo naj poteka brez združevanja dijakov in v skladu z navodili za izvajalce  linijskih prevozov v 

času epidemije COVID-19, ki so dosegljiva na povezavi:  

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. 

  

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov).  

  

  

4. člen  

(vstop v šolo in v učilnice, ravnanje v učilnicah)  

  

Na podlagi Higienskih priporočil NIJZ dodatno veljajo naslednja pravila:  

 V šolo lahko vstopajo samo zdravi dijaki in zaposleni.   

 Dijaki in zaposleni vstopajo v šolo in izstopajo iz nje na vhodu za srednjo šolo posamično. Po hodniku 

hodijo po desni strani. Ves čas gibanja po šoli ali po zunanjih šolskih površinah je potrebno 

vzdrževati primerno medosebno razdaljo (najmanj 1,5 do 2 metra) ter obvezno nositi zaščitno 

masko. 

 Dijaki v učilnico vstopajo in iz nje izstopajo posamično. V učilnici, kjer so navzoči le dijaki enega 

razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo 

maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra). V skupnih prostorih 

uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter dijaki. Dijaki pri pouku zunaj 

razreda/oddelka nosijo maske oz. če se v učilnici posedajo skupaj po oddelkih in ohranjajo ustrezno 

razdaljo (min. 1,5 metra) do dijakov drugih oddelkov, lahko med učno uro snamejo maske.   

 Učilnice se med vsemi odmori odklenjene. Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito 

prezračiti, za kar poskrbijo dežurni dijaki oddelka. Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako 

da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z 

alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70% do 80% alkohol).  

 Pri uporabi specializiranih učilnic (računalniške učilnice, laboratorij, idr.) svetujemo, da vse 

površine, ki se jih dijaki dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…) po uporabi razkužijo. Dežurni 

dijaki poskrbijo za razkuževanje učilnice in predmetov.  

 Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem umil 

ali razkužil roke.  

 Dijaki in zaposleni si redno umivajo oz. razkužujejo roke, v skladu s priporočili NIJZ.  

 Dijaki in zaposleni se pred oz. po pouku in v času odmora ne zadržujejo v skupinah in ohranjajo 

medosebno razdaljo (najmanj 1,5 do 2 metra).  

 Dijaki in zaposleni posamično uporabljajo sanitarne prostore.  

 Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.  

 Priporočamo,  da  vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu šole  (izven učilnice)  nosijo  maske. V primeru 

da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske. 

 V primeru, da dijak ali zaposleni zboli z vročino ali kaže znaki akutne okužbe dihal, se postopa v 

skladu z 15. in 16. členom Šolskih pravil.    

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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Razen dijakov in strokovnih delavcev šole in zaposlenih naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno 

najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko.  

 

Drugi zunanji obiskovalci šole imajo dostop v šolske prostore, ko dežurnemu  dijaku povedo namen 

obiska oz. sporočijo osebo, ki jo želijo obiskati. Dežurni dijak jih zabeleži z imenom in priimkom ter tel. 

številko v dežurno knjigo. 

  

Dijakom in zaposlenim se odsvetuje  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  funkcionalnem  

zemljišču  šole  in  v objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe, šolski vrt 

…).  

  

Premikanje dijakov po šoli in izvajanje ukrepov (npr. vstop v šolo z masko) nadzirajo  dežurni učitelji 

ob vhodu in na hodnikih, prav tako dežurni učitelji med odmori skrbijo za upoštevanje varnostnih 

ukrepov.  

 

 5. člen  

(dežurstvo dijakov)  

  

  Naloge dežurnih dijakov so: 

 Ob 7.00 uri dvigneta dežurno knjigo v tajništvu šole in jo ob 13.40 uri vrneta.  

 Vsa dogajanja, ki niso običajna (pretep, nered, namerno povzročanje škode in podobno), takoj 
sporočita dežurnemu učitelju oziroma ravnatelju ali pomočniku ravnatelja. Vse to vpišeta v poročilo 
o poteku dežurstva v dežurno knjigo.  

 Ob prihodu in odhodu evidentirata zunanje obiskovalce. V zvezek dežurstva vpišeta ime osebe, 
razlog obiska in kontaktno osebo h kateri so namenjeni. Zapirata vrata in okna na hodnikih.  

 Skrbita za čistočo na šoli, razkuževanje površin po navodilu dežurnih učiteljev, po končanem 
odmoru pa pobereta smeti po šoli in pred šolo.  

 Skrbita za ustrezno svetlobo in temu primerno prižigata in ugašata luči. Kontrolirata sanitarije in sta 
pozorna na dogajanje v njih. Usmerjata stranke.  

 Po nalogu vodstva šole nosita pisno okrožnico po razredih.  

 Opravljata druge naloge po naročilu dežurnega učitelja in vodstva šole. Dežurstvo je za dijaka 
obveznost. Od pouka lahko zaradi dežurstva izostane največ enkrat mesečno. Razpored dijakov 
oddelka za dežurstvo naredi razrednik. Razpored dežurnih dijakov se izobesi na oglasni deski pri 
dežurnih dijakih. Ko oddelek konča dežurstvo, njegov razrednik poskrbi, da začne z dežurstvom 
naslednji oddelek.  

 Dežurna dijaka morata v času dežurstva opravljati zgoraj navedene naloge, s svojim delom pa ne 
smeta motiti poteka pedagoškega procesa (z npr. glasnim poslušanjem glasbe, gledanjem filmov, 
idr.).  

 V primeru pisnega ocenjevanja znanja v oddelku, dežurnega dijaka obvezno nadomesti drug dijak. 

Za to poskrbi razrednik oddelka, ki opravlja dežurstvo. 

 

 

6. člen  

                    (dežurstvo učiteljev)  

  

Dežurstvo opravljajo učitelji v času od 7. do 14. ure.  

Razpored dežurnih učiteljev pripravi vodstvo šole, imena dežurnih učiteljev so objavljena na oglasni 

deski zbornice šole in spletni strani šole.  

Za dnevno dežurstvo sta določena dva učitelja.  
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7. člen 

 (naloge dežurnih učiteljev) 
 

Dežurni učitelj opravlja svoje delo med odmori in v času, ko nima pouka.  

Dežurni učitelj opravlja naslednje naloge: 

 vodi dežurstvo dijakov.  

 ob nastopu dežurstva ugotovi prisotnost dežurnih dijakov in v primeru odsotnosti zagotovi 
nadomeščanje.  

 nadzira prihod dijakov v šolo in upoštevanje zaščitnih ukrepov,  

 s svojimi obhodi nadzira red in disciplino na šolskih hodnikih, na dijaških straniščih, pred šolskimi 
vhodi in na šolskem dvorišču.  

 Ob koncu dežurstva vsak dan podpiše dežurno knjigo pri dežurnem dijaku.  

 Dežurni učitelj pomaga dežurnim dijakom vzdrževati hišni red.  

 Dežurni učitelj posreduje na poziv dežurnega dijaka in v primeru nepravilnosti ukrepa ali obvesti 
vodstvo šole. Nepravilnosti v času dežurstva vpiše v dežurno knjigo.  

 Menjavo dežurstva učitelja lahko odobri ravnatelj.  

 O načrtovani odsotnosti mora dežurni učitelj obvestiti ravnatelja vsaj tri dni prej.  
 

  

8. člen  

(upoštevanje splošnih higienskih ukrepov)  

  

Za  zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno 

zagotoviti primerne pogoje ter dijake in zaposlene seznaniti z njimi  in skrbeti za dosledno  izvajanje 

vseh splošnih higienskih ukrepov po navodilih NIJZ:   

  

• 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. Možno je uporabljati tudi  alkoholne  razkužilne  robčke  (70%).  Sredstva  

za  čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.  

• Umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. vstopanje  v  ali  

izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz stranišča), ograje stopnišča ali po 

dotikanju drugih površin.  

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

• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.  

• Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole.  

• Upoštevanje pravilne higiene 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 večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri oziroma med izpiti 

(na stežaj odprta okna).  

 

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so objavljena na spletni 

strani šole ter nameščena ob vhodu in na več  mestih  v  razredih  ter  drugod  po  šoli:  

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 

  



EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Srednja šola in gimnazija   

5  

  

9.  člen  

 (obnašanje med odmori in malico)  

  

Med kratkimi šolskimi odmori, dijaki ne zapuščajo učilnic, razen za nujne zadeve (stranišče).  

V odmoru, ki je namenjen šolski malici, dijaki v skladu z razporedom za malico zapustijo razred in se 

postavijo v vrsto za malico z upoštevanjem medsebojne varnostne razdalje. Malico (tudi, če jo 

prinesejo s seboj) pojejo v jedilnici, kjer so mize in stoli razporejeni z upoštevanjem varnostne 

razdalje.  

Za upoštevanje reda pri malici skrbijo dežurni učitelji in dijaki.  Mize in stole v jedilnici pred in po 

malici razkužijo dežurni dijaki.  

Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju, kašljanju, pred 

in po malici itd.).    

  

10. člen  

(obnašanje v sanitarijah)  

  

Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah 

je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.   

  

Razredniki dijake seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. Dijaki tudi v sanitarijah 

dosledno pazijo na primerno medosebno razdaljo.  

  

  

11. člen  

(odhod domov)  

  

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 

metrsko medosebno razdaljo.  

  

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču  (dvorišče, parkirišče,…) pred 

vhodom v šolo ni dovoljeno.  

  

 

12. člen 

(kajenje)  

  

Kajenje je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom v šolo in na drugih šolskih 

površinah.   

13. člen   

(uživanje drog in alkohola)  

  

Uživanje drog in alkohola je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom v šolo in 

na drugih šolskih površinah.  
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14. člen  

 (ravnanje v primeru epidemije, nalezljive bolezni – COVID-19)  

 
V primeru, da je v Sloveniji razglašena epidemija ali pristojni organ (npr. NIJZ) izda navodila o omejitvah 

izvajanja pouka zaradi nevarnosti širjenja bolezni, se upoštevajo členi  od 14. do 43. člen tega pravilnika. 

Ti členi veljajo tudi v primerih, če se izključujejo določila teh členov z ostalimi členi tega pravilnika.   

 

15. člen  

 (ravnanje v primeru suma oz. potrjenega primera bolezni) 

  

Ravnatelja o potrjenem primeru covid-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnatelj ukrepa v skladu z 

navodili območnega epidemiologa in obvesti MIZŠ.  

Če ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru covid-19 pri dijaku ali v družini/gospodinjstvu dijaka 

obvestijo starši, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. V primeru 

potrjene bolezni pri učencu oziroma dijaku ravnatelj obvesti MIZŠ.  

 

16. člen  

 (obravnava dijaka s sumom na bolezen)  

 
Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili šola obvesti 

starše. Dijak počaka starše v izolaciji. Dijaka se napoti domov ali počaka starše. Za pot domov naj ne 

uporablja javnega prevoza.  

V času čakanja nosi masko, če je le to možno. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki 

naj ga v tem času ne uporablja nihče drug. Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj nosi masko in upošteva 

navodila o medosebni razdalji in higieni rok.  

Starši dijaka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom dijaka. Če zdravnik napoti dijaka na 

testiranje in če je izvid testa negativen, dobi dijak navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in 

preiskava na covid-19 je zaključena.  

Če je pri dijaku potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o tem 

obvesti izbrani zdravnik dijaka. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo.  

V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko 

preiskavo se išče izvor okužbe in identificira ljudi, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti 

doma, v šoli, dijaškem domu itd.  

O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ.  

Če se zgodi, da ima vodstvo šole prej informacijo o primeru covid-19 v šoli, se o tem posvetuje z 

epidemiologom območne enote NIJZ.  
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17. člen  

 (izolacija ali osamitev)  

 
Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme 

zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje 
širjenja bolezni.  

Bolan dijak je v izolaciji najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni težji. V šolo se vrne, ko je zdrav. O 

trajanju izolacije odloča izbrani (lečeči) zdravnik.   

 

18. člen 

 (karantena)  

 
Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti  širjenje nalezljivih bolezni, omeji 

svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Oseba mora 

ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene 

pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja 

prostorov ipd.  

Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo. Pisna navodila so dostopna 

na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-

naslovu.  

Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko tveganega tesnega stika z bolnikom s covidom-19 oz. 14 dni 

od prihoda osebe iz rizične države v Slovenijo. Odločbo za karanteno pri osebi, ki je imela tvegan stik na 

predlog NIJZ, po pošti opremi Ministrstvo za zdravje oz. ji odločbo vroči policija, osebi, ki se v Slovenijo 

vrača iz rizične države, pa je vročena na mejnem prehodu.  

Z morebitnim testiranjem na SARS-CoV-2 med karanteno in morebitnim negativnim testom se trajanje 

karantene ne skrajša.  

Omejitve v času karantene  

 V skladu z navodili dijak v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedel. Dijak ne 

sme zapustiti bivališča; ne sme v šolo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev.  

Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu.  

Če dijaku ni bila odrejena karantena, lahko obiskuje šolo. V šolo jih pripelje odrasla oseba, ki ni v 

karanteni. Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od dijaka in preostalih članov družine.  

 

19. člen  

 (karantena skupine dijakov)  

 
Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim korona virusom pri dijaku ali zaposlenih, 

epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne 

stike z bolnikom predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu za 14 dni od zadnjega stika.  

V celotnem obdobju trajanja karantene dijak ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba upoštevati 

priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so objavljena na spletni strani 

NIJZ (www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu), in navodila za 

starše dijakov, ki jim je bila odrejena karantena: Obvestilo za starše dijaka, ki mu je bila odrejena 
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karantena po visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19 v vzgojno-izobraževalnem 

zavodu:  

www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_kar

ant ena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf.  

Če dijaka testirajo na SARS-CoV-2 v času karantene, se kljub negativnemu izvidu karantena ne prekine 

oziroma se trajanje karantene ne skrajša.  

Če ima dijak, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila odrejena karantena, lahko 

ta normalno obiskuje šolo ob izvajanju karantene na priporočen način.  

Starši vsak dan spremljajo zdravstveno stanje dijaka in beležijo ugotovitve v tabelo za spremljanje 

zdravstvenega stanja iz NIJZ. Če se pri dijaku v tem obdobju pojavijo znaki akutne okužbe dihal (npr. 

slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi bolezenski znaki, pokličejo 

izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri dijaku se karantena spremni v izolacijo.  

Odreditev karantene za otroka in osebje enega oddelka razreda v šoli zaradi pojava covid-19 pomeni, 

da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.  

Ob pojavu novih primerov v sosednjih oddelkih šole epidemiološka služba (NIJZ) ponovno naredi oceno 

tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe.   

 

20. člen 

(objava obvestil in nadomeščanj učiteljev)  

Uradna obvestila, pomembna za dijake, objavlja šola preko eAsistenta, spletni strani šole, elektronske 

pošte in drugih ustaljenih načinov.   

  

  

21. člen  

        (veljavnost)  

  

Ta hišni red je pripravljen na podlagi priporočil MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ (avgust 2020) in veljajo v času 

izvajanja pouka po modelu B. 

 

Obravnaval učiteljski zbor EŠMS SŠiG na učiteljski konferenci 28. avgusta 2020.  

  

  

 Ravnatelj:  

           Darko Petrijan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf

