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NAČRT ORGANIZACIJE DELA EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA 

PREVENTIVNO IN V ČASU POJAVA KORONAVIRUSA (COVID-19) 

 
Vsebina načrta: 
1. Namen 
2. Seznanjanje zaposlenih, dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih 
3. Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjšanje širjenja virusa na šoli 
4. Vodenje in koordinacija izvajanja načrta 
5. Organizacijski in kadrovski načrt v času pandemije 
6. Komunikacijska izhodišča 
7. Priloge 
 
Načrt se uporablja za virus: Sars-COV-2 (oz. Covid -19), v nadaljevanju virus ali koronavirus. 
Smiselno se načrt uporablja tudi v primeru pandemske gripe.  
Načrt se smiselno uporablja pri izvajanju vseh dejavnosti Ekonomske šole Murska Sobota, in sicer 
na lokaciji Srednje šole in gimnazije in Višje strokovne šole, Noršinska ulica 13. 
 

1. Namen 

Ta dokument vsebuje smernice in priporočila za ravnanje ob pojavu koronavirusa med dijaki, 
študenti, udeleženci izobraževanja odraslih in zaposlenimi Ekonomske šole Murska Sobota, s 
ciljem zmanjševanja obolevnosti in spremljajočih komplikacij ter čim manjšimi motnjami pri 
izvajanju pedagoškega dela in vsakodnevnih aktivnostih  v našem zavodu. 
 

Smernice in priporočila so pripravljena skladno z navodili Inštituta za varovanje zdravja in 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in jih bomo sproti prilagajali oz. po potrebi nadgradili. 
 

2. Seznanjenje zaposlenih, dijakov,  študentov in udeležencev 

Ta dokument vsebuje smernice in priporočila za ravnanje ob pojavu koronavirusa med dijaki, 
študenti, udeleženci izobraževanja odraslih in zaposlenimi Ekonomske šole Murska Sobota, s 
ciljem zmanjševanja obolevnosti in spremljajočih komplikacij ter čim manjšimi motnjami pri 
izvajanju pedagoškega dela in vsakodnevnih aktivnostih  v našem zavodu. 

3.  
Smernice in priporočila so pripravljena skladno z navodili Inštituta za varovanje zdravja in 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in jih bomo sproti prilagajali oz. po potrebi nadgradili. 

 Šole smo že in jim bomo še omogočili izobraževanje o pojavu virusa v okviru zunanjih 
institucij. 

 
Sestavni del tega dokumenta so priloge priporočil za ukrepanje ob pojavu virusa v izobraževalnih 
ustanovah Inštituta za varovanje zdravja, ki jih bomo objavili tudi na spletni strani Srednje šole in 
gimnazije ter Višje strokovne šole. 
 

4. Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja virusa na šoli 

Zaposlene, dijake, študente in udeležence bomo seznanili z ukrepi za preprečevanje širjenja 
virusa (higiena rok, higiena kašlja), kot v točki 2. 

Vse deležnike bomo seznanjali z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa ter jih spodbujali k 
umivanju rok in higieni kašlja, kihanja. 

Poskrbeli bomo za ustrezno čistočo in higieno v toaletnih prostorih. 



 

 

 
3 

Razrede in prostore, kjer se dijaki, študenti, udeleženci, zaposleni zadržujejo bomo pogosto 
prezračevali. 

Za čiščenje prostorov in površin bomo uporabljali običajna čistila in detergente ter čistili na način 
in po postopku, ki je vpeljan v šoli. 

Skrbneje bomo čistili površine, kjer se jih dijaki, študenti, udeleženci in zaposleni pogosteje 
dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice...), po potrebi tudi razkuževali. 

 
5. Vodenje in koordinacija izvajanja načrta 

Za izvedbo načrta so zadolženi vsi vključeni v delovni, učni proces zavoda.  

Načrt in organizacijo dela zavoda v primeru epidemije virusa usklajuje koordinacijska skupina. Na 
zavodu delovno koordinacijsko skupino sestavljajo: direktor-ravnatelj VSŠ, ravnatelj SŠiG, 
namestnica ravnatelja SŠiG, svetovalna služba, organizatorja PUD in predstavniki 
administrativno-tehničnega osebja. Za celotno koordinacijsko skupino so imenovani tudi 
nadomestni člani. 
 

Temeljne zadolžitve koordinacijske skupine: 
 organiziranje pedagoškega procesa in dela v različnih pogojih pojava virusa,  
 povezovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo in ostalimi pristojnimi 

službami; obveščanje zaposlenih, dijakov, študentov, udeležencev in staršev;  
 spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih;  
 zagotavljanje izvajanja vseh ukrepov za preprečevanje dodatnega virusa;  
 zagotavljanje prostora za začasno izolacijo obolelega;  
 skrb za ustrezno vzdrževanje prostorov. 

 

Sestavni del dokumenta je seznam članov koordinacijske skupine s kontakti in Zavodov za 
zdravstveno varstvo. 
 

6. Organizacijski in kadrovski načrt v času pandemije 

a.) Delovni proces 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota je v delovni proces vključenih 70 zaposlenih, od tega jih 13 
svojo obveznost dopolnjuje na drugih zavodih, v našem zavodu dopolnjuje učno obvezo 5 
strokovnih delavcev drugih zavodov ter še 4 strokovni delavci po pogodbi. a)  
Ugotavljamo, da obstoječa struktura kadra omogoča izvedbo pouka skladno z Letnim delovnim 
načrtom šole, v času pojava virusa kot tudi v času pojava intenzivne sezonske gripe. Prav tako 
pričakujemo, da bo tudi v primeru pojava virusa, EŠMS delovala na običajen način. 
Če bo potrebno, bomo na podlagi analize stanja trenutne obolelosti zaposlenih, dijakov, 
študentov ter udeležencev, prilagodili organizacijo pouka in vseh ostalih dejavnosti na EŠMS na 
naslednje načine: 

 s povečanim obsegom dela; 

 z združevanjem oddelkov, skupin; 

 s prilagoditvijo izvajanja praktičnega dela izobraževanja; 

 s prilagoditvijo izvajanja interesnih dejavnosti; 

 v okviru aktivov bodo učitelji, predavatelji pripravili temeljne napotke za delo doma. 
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b) Zaposleni 

Zaposlene bomo redno obveščali o vplivih virusa na EŠMS in lokalnem okolju ter aktivnostih na 
šoli. 
Na šoli bomo skrbno izvajali vse higienske ukrepe in po potrebi zagotavljali zadostno količino 
razkužil in po potrebi ter razpoložljivosti obrazne maske za zaposlene, dijake, študente in ostale 
udeležence. 
 

Dosedanje izkušnje s sezonsko gripo kažejo, da je med zaposlenimi dovolj usposobljenega kadra, 
ki lahko zapolni možne odsotnosti, medtem ko med upokojenimi sodelavci prav zaradi nevarnosti  
okužbe ne vidimo možnosti rekrutiranja. Če bo potrebno, bomo nadomeščanje delavcev uredili z 
začasnim zaposlovanjem. V dogovoru z drugimi šolami in institucijami bomo z dopolnjevanjem 
zagotavljali izvajanje pouka in opravljanje drugih tekočih nalog, pri čemer obstaja tudi verjetnost 
nerazpoložljivosti kadrov za vsa potrebna delovna mesta. 
 
c) Varnost in logistika 

Gibanje v stavbi EŠMS je ustaljeno po Šolskih pravilih. Stavba je odprti v dneh, ko poteka pouk in 
izobraževanje odraslih. V šolo se vstopa skozi glavni vhod VSŠ in glavni vhod SŠiG. V posebnih 
razmerah, se čas in gibanje po objektih, določi drugače s posebnim urnikom. 
Stavba ima v času pouka za spremljanje gibanja dežurne učitelje in dijake. 

Šola bo, ko bo potrebno, zagotovila prostor za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno-
izobraževalnih aktivnosti. 

Če bo dijak zbolel v šoli, bomo obvestili njegove starše. Do prihoda staršev bo dijak počakal v 
prostoru za osamitev obolelih oseb. Obolele študente, udeležence in zaposlene bomo 
nemudoma napotili  domov z nadaljnjimi navodili. 

Na šoli zagotavljamo redno vzdrževanje in delovanje podpornih služb ter redno oskrbo z vodo, 
elektriko, sanitarnim materialom. Hrano zagotavlja zunanji ponudnik dijaške prehrane CŠOD. V 
primeru daljšega izpada električne energije, vode je nujen ukrep zaprtje šole. 

 
d) Finance 

EŠMS ima redna finančna sredstva zagotovljena s strani MIZŠ (ob dofinanciranju). V primeru 
pandemije virusa pričakujemo dodatne finančne obremenitve. Potrebno bo zagotoviti finančna 
sredstva za preventivno in zaščitno opremo in za nadomeščanje odsotnih delavcev v primeru 
povečanega obsega dela. 
 

7. Komunikacijska izhodišča 

Jasna in pravočasna interna komunikacija je ključna. Člane koordinacijske skupine je potrebno 
seznaniti z njihovo vlogo. Vse odločitve morajo biti jasne in posredovane zaposlenim. 

Zaposlene bomo z aktivnostmi v primeru epidemije virusa seznanjali na delovnih sestankih, s 
sprotnim informiranjem, ustnimi navodili in pisnim gradivom. Sprotno obveščanje je nujno za 
seznanjenost kolektiva, učinkovitost ob nastopu pojava virusa in preprečevanja povečane 
zaskrbljenosti in negotovosti. V kolikor bodo možni drugi ukrepi (npr. cepljenje) bomo zaposlene 
o tem obvestili.   

V tajništvu SŠiG in referatu VSŠ se pripravi seznam kontaktov vseh zaposlenih in oseb, ki delovno 
obvezo dopolnjujejo (telefonske številke, elektronski naslovi). Razredniki pripravijo sezname 



 

 

 
5 

kontaktov staršev dijakov. Prav tako pa bodo razredniki redno obveščali dijake in starše o vseh 
aktivnostih povezanih z virusom.  

Koordinacijska skupina bo vzpostavila redne stike z zunanjimi pristojnimi službami (Zdravstveni 
dom,  Zavod za zdravstveno varstvo, NIJZ, Ministrstvo za šolstvo in šport…).  

Potekala bo redna izmenjava izkušenj in mnenj med ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov na 
našem območju.  

Ministrstvo za šolstvo – pristojni Sektor in ustanovitelja bomo obvestili o vseh pojavih virusa in 
predvidenih ukrepih. 

V primeru ne nujnih dejavnosti, odgovorne osebe zavoda skladno z lastno presojo primerov, 
ocenijo stopnjo tveganja in prilagodijo aktivnosti (okrožnica MIZŠ, 24.2.2020 in 26.2.2020). V 
skladu z Državnim načrtom, epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, 
MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka 
(zaprtja šole).  

Načrt pripravljenosti zavoda na epidemijo virusa bomo predstavili zaposlenim, udeležencem 
vzgojno-izobraževalnega procesa in staršem dijakov, na ustaljen način. 

 
 
8. Priloge 

Priloga 1: Priporočila za ukrepanje ob pojavu epidemije virusa v izobraževalnih ustanovah 
Inštituta za varovanje zdravja 

 
Priloga 2: Seznam članov koordinacijske skupine s kontakti 

 
Priloga 3: Seznam zavodov za zdravstveno varstvo 
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Priloga 1: Priporočila za ukrepanje ob pojavu epidemije virusa v izobraževalnih ustanovah 
Inštituta za varovanje zdravja 

Koronavirus (SARS-CoV-2) - ključne informacije 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov; na omenjeni strani se redno posodabljajo 
ključne informacije vezani na okužbe, podatki in priporočila  za različne naslovnike, ki jih dobite s 
klikom na sliko.  
 
Preprečevanje okužbe:  
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019; Datum objave: 18. 02. 2020 

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne 
preventivne ukrepe. 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki 
povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
 Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 

razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za 
roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 
namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. 
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se 

zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok 

Čiste roke so zelo pomemben dejavnik pri ohranjanju našega zdravja 

Poleg vzdrževanja dobrega imunskega sistema je skrb za čiste roke eden najpomembnejših 
preventivnih ukrepov pri preprečevanju širjenja mikrobov in potencialnih okužb. Številne bolezni 
se širijo prav preko kontaminiranih rok, ki so glavni prenašalec mikrobov na različne površine in 
ljudi. Zato je zelo pomembna higiena rok in kašlja. 

Zakaj umivanje rok? 

Na koži rok se, poleg stalno prisotne mikrobne flore, občasno lahko zadržujejo tudi 
mikroorganizmi, ki pridejo na kožo rok ob stiku z drugimi deli telesa, drugimi osebami ali ob stiku 
z okoljem. Prav ti mikroorganizmi so največkrat vzrok za različna obolenja. S preprostim ukrepom, 
kot je temeljito umivanje rok, lahko te mikroorganizme z naših rok odstranimo in tako preprečimo 
razvoj bolezni. 

Kdaj si umivamo roke? 

Pogosto si z milom vsaj 20 sekund umivamo roke. Roke si umijemo takoj, ko se umažejo. Posebej 
skrbno pa si umivamo roke pred, med in po pripravi jedi, še posebej dosledno, če rokujemo s 
surovim mesom, jajci, morskimi školjkami, svežo neočiščeno zelenjavo ali sadjem; pred jedjo; 
vsakič preden koga hranimo; pred nego in po negi bolnika v domačem okolju; pred in po oskrbi 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok
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rane, ureznine, udarnine, ko je koža poškodovana; po menjavi plenic ali po brisanju in umivanju 
otroka po uporabi stranišča; po smrkanju, kihanju, kašljanju, če smo uporabili robec (če nimamo 
pri sebi robca, v katerega bi zakašljali ali kihnili, potem to naredimo v rokav in ohranimo roke 
čiste); po dotikanju živali (tudi hišnih ljubljenčkov, akvarijskih živali) ali živalskih odpadkov; po 
dotikanju odpadkov ter ob prihodu domov. Sicer pa naj bi to delali tako pogosto, kot je glede na 
naša opravila potrebno, predvsem ob pravem trenutku in seveda pravilno. Le tako lahko 
preprečimo, da se v hrano, ki jo pripravljamo, iz našega okolja ne prenesejo povzročitelji različnih 
bolezni in da z dotikanjem posameznih predelov telesa v naše telo ne zanesemo škodljivih 
mikroorganizmov. Še posebno pomembno je dosledno in vestno umivanje rok ob pojavu različnih 
obolenj. 

Kako si umivamo roke? 

Pomembno je, da se držimo pravilnega zaporedja postopka umivanja rok in da roke pod tekočo 
toplo vodo najprej omočimo. Pred umivanjem vedno odstranimo ves nakit (prstane, ure, ipd.). 
Pomembno je, da namilimo in zdrgnemo vse predele rok in po celi površini dlani, hrbtišč, med 
prsti obeh rok, konice prstov, ne pozabimo palcev, predelov pod nohti ali zapestij. Roki milimo 
vsaj 20 sekund, tako da namilimo vse predele rok. Drgnemo dlan ob dlan, dlan in hrbet roke, s 
sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani, med prsti, posebej zdrgnemo oba palca, konice prstov z 
nohti in zapestje. Z umitih rok temeljito speremo milo in roke dobro osušimo. Najbolje, da jih 
obrišemo do suhega s papirnato brisačo, ali s svojo brisačo za roke, ki jo redno menjamo. Pipo 
zapremo s komolcem ali papirjem in ne z umito golo roko, še posebej, če nismo doma. 

Veliko ljudi seže po milu s suhimi rokami. Če si pa roki najprej dobro omočimo, odplaknemo kar 
precejšne število mikroorganizmov s površine rok in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito in 
postopek umivanja rok v celoti odstrani več mikroorganizmov. 

Odrasli pri umivanju rok nismo vedno dovolj natančni, predvsem pa si rok ne umijemo vedno, ko 
bi le-to bilo treba. Tudi otroci se namreč veliko naučijo s posnemanjem vzorcev odraslih. Zato je 
zelo pomembno, da svoje otroke postopoma navajamo  higienskih navad v času, ko so za vse 
novosti še zelo motivirani in učljivi, s svojimi ravnanji pa predstavljamo vzor, jim pomagamo in jih 
usmerjamo. Šele, ko bomo osnovne higienske principe ozavestili in jih tudi vestno izvajali, lahko 
pričakujemo preskok v pristopu in miselnosti posameznikov do osnovnih, velikokrat enostavnih, 
a zelo učinkovitih higienskih ukrepov. 
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Dodatne vsebine so dosegljive tudi (podatek MIZŠ): 
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https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_vz_vrtec_vsebine_2017.pdf   - vsebina 
Osebna higiena na strani 9 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/program_vz_vrtec_delavnice_2018.pdf   - na strani 
8 je opisano v obliki pravljice za otroke Umijmo si roke 

 

O pravilni higieni rok pa govori tudi prispevek na spletni strani pa tudi na spletni strani: 

https://www.nijz.si/sl/resujte-zivljenja-skrbite-za-higieno-rok-5maj-2017-mednarodni-dan-
higiene-rok 

Zaradi okoliščin, povezanih z novim virusom, pa skladno z navodili WHO priporočamo, da 
umivanje rok po opisanem postopku traja eno minuto  

 
 
Priporočila NIJZ- Obravnava aktualnih tem pri razrednih urah in drugih vzgojnih vsebinah 

Zelo dragocena je vključitev aktualnih tem, povezanih z novim virusom, v učne in vzgojne vsebine, 

predvsem z omogočanjem, da se mladostniki pogovarjajo o tem, kar jih zanima, kar jih morda 

skrbi, kar jim morda povzroča stisko ali dvome. Poleg posredovanja pravih, strokovnih in 

preverjenih informacij in napotkov je zelo pomembno spregovoriti tudi o temah, kot so strah, 

zaupanje, sodelovanje, odgovornost, kritična uporaba različnih virov informacij, medsebojna 

pomoč,  zmanjševanje stigme in predsodkov,  kar ima vse tudi dolgoročno velik vzgojni pomen. 

Vse potrebne informacije, povezane s Covid-19, so na spletni strani Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov, ki je redno 

posodobljena. 

Zelo pomembno se je tudi pogovoriti s starši glede priporočenega ravnanja v primeru, da zboli 

družinski član. NIJZ je pripravil tudi smernice za vključitev otroka v vrtec / šolo po preboleli 

nalezljivi bolezni ali okužbi – smernice, ki so dostopna tukaj: https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-

otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice 

 
 
 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_vz_vrtec_vsebine_2017.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/program_vz_vrtec_delavnice_2018.pdf
https://www.nijz.si/sl/resujte-zivljenja-skrbite-za-higieno-rok-5maj-2017-mednarodni-dan-higiene-rok
https://www.nijz.si/sl/resujte-zivljenja-skrbite-za-higieno-rok-5maj-2017-mednarodni-dan-higiene-rok
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice
https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice
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Priloga 2: Seznam članov koordinacijske skupine s kontakti 
 
Člani koordinacijske skupine: 
 

Zap. št. Priimek, ime in naziv Telefon E-pošta Funkcija 

1.  doc. dr. Beno Klemenčič, direktor, ravnatelj VSŠ  02/521 3 420  Vodja 

2.  Darko Petrijan, ravnatelj SŠiG 02/521 3 422  Namestnik vodje  

3.  Nataša Gomiunik 02/521 3 445  Član 

4.  Jožef Rituper 02/521 3 434  Član 

5.  Darja Horvat 05/907 2 311  Član 

6.  Štefan Sočič 02/521 3 424  Član 

 
Nadomestni člani koordinacijske skupine: 
 

Zap. št. Priimek, ime in naziv Telefon E-pošta Funkcija 

1.  Erna Vöröš 02/521 3 426  Vodja 

2.  Cvetka Gomboc Alt 05/907 2 330  Namestnik vodje  

3.  mag. Evelina Katalinić 02/521 3 435  Član 

4.  Majda Svetec 02/521 3 436  Član 

5.  Nataša Škraban 02/521 3 400  Član 

6.  Tanja Kutoš 05/907 2 304  Član 
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Priloga 3: Seznam zavodov za zdravstveno varstvo 
O zdravstvenih vprašanjih dobite navodila in pojasnila pri regionalnih epidemiologih: 

Podatki se posodabljajo na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/regije (podatki 27.2.2020) 
 
CELJE  Zavod za zdravstveno varstvo Celje 
Ipavčeva 11 
3000 Celje 
tel.: 03/42 51 200 
fax.:03/42 51 115 
 
Predstojnica OE Celje  
Prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med. 
E naslov: alenka.skaza(at)nijz.si 
Nalezljive bolezni: prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., e naslov: alenka.skaza(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni: Nuša Konec Juričič, dr. med., e naslov: nusa.konec-juricic(at)nijz.si 
 
 
MARIBOR  Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 
Prvomajska ul. 1 
2000 Maribor 
tel.: 02/45 00 180 
fax.:02/45 00 234 
 
Predstojnica OE Maribor 
asist. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. 
E naslov: olivera.stanojevic(at)nijz.si 
Nalezljive bolezni: asist.  Zoran Simonović, dr. med. spec., e naslov: zoran.simonovic(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni: asist. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec., e naslov: olivera.stanojevic(at)nijz.si 
 
 
KOPER Zavod za zdravstveno varstvo Koper 
Vojkovo nabrežje 4 
6000 Koper 
tel.: 05/66 30 800 
fax.:05/66 30 808 
 
Predstojnik OE Koper 
Milan Krek, dr.med., spec. javnega zdravja 
E naslov: milan.krek(at)nijz.si 
Nalezljive bolezni:  Boris Kopilović, dr. med.,  boris.kopilovic(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni:  Milan Krek, dr. med., milan.krek(at)nijz.si 
 
 
KRANJ  Zavod za zdravstveno varstvo Kranj 
Gosposvetska 12  
4000 Kranj 
tel.: 04/20 17 100 
fax.:04/20 17 162 
Nalezljive bolezni: prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med. spec., e naslov: irena.grmek.kosnik(at)nlzoh.si 
Nenalezljive bolezni: prim. Alenka Hafner, dr. med. spec., e naslov: alenka.hafner(at)nijz.si 
  
 
LJUBLJANA  Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Zaloška 29,  
1000 Ljubljana 
tel.: 01/58 63 900 
fax.:01/54 03 190 
 

https://www.nijz.si/sl/regije
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Predstojnica OE Ljubljana                                   
Nives Letnar Žbogar,  dr.med., spec. higijene                              
E naslov: nives.letnar-zbogar(at)nijz.si 

Nalezljive bolezni: Ondina Jordan Markočič, dr. med., spec. epidemiologije, e naslov: ondina.jordan(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni: Nives Letnar Žbogar,  dr.med., spec. higijene, e naslov: nives.letnar-zbogar(at)nijz.si 
 
 
MURSKA SOBOTA  Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota 
Arhitekta Novaka 2 B 
9000 Murska Sobota 
tel.: 02/53 02 110 
fax.:02/53 02 111 
 
Predstojnik OE Murska Sobota 
Tatjana Krajnc-Nikolić,dr.med.,spec.socialne medicine, MScPH (UK) 
E naslov: tatjana.krajnc-nikolic(at)nijz.si 
Nalezljive bolezni: Teodora Petraš, dr.med., spec. epidemiolog, e naslov: teodora.petras(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni: Tatjana Krajnc-Nikolić,dr.med.,spec.socialne medicine, MScPH(UK), e naslov: tatjana.krajnc-
nikolic(at)nijz.si 
 
NOVA  GORICA  Zavod za zdravstveno varstvo Gorica 
Vipavska 13, Rožna Dolina,  
5000 Nova Gorica 
tel.: 05/33 08 612 
fax.:05/33 08 642 
 
Predstojnik OE Nova Gorica  
doc. dr. Marko Vudrag, dr.med.,spec. higiene  
E naslov: marko.vudrag(at)nijz.si 
Nalezljive bolezni: Mario Fafangel dr. med., e naslov: mario.fafangel(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni:  doc.dr. Marko Vudrag, dr.med.,spec. higiene, e naslov: marko.vudrag(at)nijz.si 
 
 
NOVO MESTO  Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto 
Mej vrti 5 
8000 Novo mesto 
tel.: 07/39 34 140,193 
fax.:07/39 34 198 
 
Predstojnica OE Novo mesto                   

Bonia Miljavac,  dr.med., spec. higiene         
E naslov: bonia.miljavac(at)nijz.si 
 Nalezljive bolezni: Marta Košir, dr.med.spec. javnega zdravja, e naslov: marta.kosir(at)nijz.si 
Nenalezljive bolezni: Doroteja Kuhar, dr. med.spec.javnega zdravja, e naslov: doroteja.kuhar(at)nijz.si 
 
 
RAVNE  Zavod za zdravstveno varstvo Ravne 
Ob suhi 11 
2390 Ravne na Koroškem 
tel.: 02/87 05 600 
fax.:02/87 05 625 
 
Predstojnica OE Ravne na Koroškem  
Neda Hudopisk, dr.med., spec. javnega zdravja 
E naslov: neda.hudopisk(at)nijz.si 
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Na spletni strani šole se objavijo podatki:  
 

Preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (oz. Covid -19) 
 
Spoštovani  dijaki, študenti,  udeleženci izobraževanj, zaposleni in drugi obiskovalci. 

 
Pri preprečevanju okužbe z virusom Covid-19 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki 
povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki 
jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje: 
 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
 Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
 Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto). 
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 

razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke 
je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso 
namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna. 
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se 

zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola 
je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. V primeru spremenjenih razmer 
glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili.  

Prosimo Vas za varno in mirno postopanje. 

Ekonomska šola Murska Sobota ima za potrebe organizacije dela, izdelan načrt ravnanja v 
primeru pojava koronavirusa (Covid-19). V nadaljevanju povzetek načrta s prilogami in sicer: 

 
Izsek iz načrta organizacije dela Ekonomske šole Murska Sobota 

v primeru pojava koronavirusa (Covid -19) 
 

Načrt se uporablja za virus: Sars-COV-2 oz. Covid -19 (v nadaljevanju virus ali koronavirus. 
Smiselno se načrt uporablja tudi v primeru pandemske gripe.  

Načrt se smiselno uporablja pri izvajanju vseh dejavnosti Ekonomske šole Murska Sobota in sicer 
na lokacijah: Srednja šola in gimnazija, Noršinska ulica 13 in Višja strokovna šola, Noršinska ulica 
13.  

 

Načrt vsebuje smernice in priporočila za ravnanje ob pojavu virusa, med dijaki, študenti, 
udeleženci in zaposlenimi na Ekonomski šoli Murska Sobota, s ciljem zmanjševanja obolevnosti 
in spremljajočih komplikacij ter čim manjšimi motnjami pri izvajanju  pedagoškega dela in  
vsakodnevnih aktivnosti v našem okolju. 

Smernice in priporočila so pripravljena skladno z navodili Inštituta za varovanje zdravja in 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  in se bodo sproti prilagajala. 

Za izvedbo načrta so zadolženi vsi vključeni v delovni, učni proces centra, posebej je oblikovana 
tudi koordinacijska skupina s kontaktnimi podatki. 
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Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja virusa na šoli 

Zaposlene, dijake, študente, udeležence  seznanjamo z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa 
(higiena rok, higiena kašlja). 

Dijake, študente  seznanjamo z  ukrepi za preprečevanje širjenja virusa  ter jih spodbujali k 
umivanju rok in higieni  kašlja, kihanja. 

Skrbimo za ustrezno čistočo in higieno v toaletnih prostorih. 

Razrede in prostore, kjer se dijaki, študenti, udeleženci, zaposleni zadržujejo, je potrebno 
pogosto, redno prezračevali. 

Za čiščenje prostorov in površin se uporabljajo običajna čistila in detergenti, čiščenje poteka  na 
način in po postopku,  ki je vpeljan v šoli.   

Skrbneje se čistijo površine, kjer se jih dijaki, zaposleni, udeleženci pogosteje dotikajo z rokami 
(kljuke, ograje, tipkovnice....), po potrebi bomo te površine tudi razkuževali. 

Varnost in logistika 

Gibanje v stavbi Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije ter Višje strokovne 
šole je določeno s Šolskimi pravili o šolskem redu Ekonomske šole Murska Sobota.  Šola je  odprta 
v dneh, ko poteka pouk oz. predavanja in izobraževanje odraslih. V šolo se vstopa skozi glavna 
vhoda. V posebnih razmerah, se čas in gibanje po objektih, določi drugače s posebnim urnikom. 
Srednja šola in gimnazija ima v času pouka za spremljanje gibanja dežurne učitelje in dijake. 

Šola bo, ko bo potrebno, zagotovila prostor za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno-
izobraževalnih aktivnosti. 

Če bo dijak zbolel v šoli, bomo obvestili njegove starše. Do prihoda staršev bo dijak počakal v 
prostoru za osamitev obolelih oseb. 

Na šoli zagotavljamo redno vzdrževanje in delovanje podpornih služb ter redno oskrbo z vodo, 
elektriko, sanitarnim materialom. Hrano zagotavlja zunanji ponudnik dijaške prehrane – CŠOD. 

 

Ključni podatki za preprečevanje so: 
Priloga 1: Priporočila za ukrepanje ob pojavu epidemije virusa v izobraževalnih ustanovah 
Inštituta za varovanje zdravja 
Priloga 2: Seznam članov koordinacijske skupine s kontakti 
Priloga 3: Seznam zavodov za zdravstveno varstvo 
 
Povezave: 
Koronavirus (SARS-CoV-2); https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019; 
https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok 

 
 
doc. dr. Beno Klemenčič, direktor, ravnatelj VSŠ 
 
Darko Petrijan, ravnatelj SŠiG 

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok

