
                                                 

 
tel: 01/724-06-30 

e-mail: gimnazija@ssdomzale.si 
 strokovna@ssdomzale.si 

http://www.ssdomzale.si 

  
 

 

 
 

Spoštovani dijaki, spoštovani starši 
 
Pred nami je novo šolsko leto, ki ga bodo v veliki meri oblikovale razmere, povezane z 
(novim) korona virusom SARS-CoV-2.  
Kot vzgojno-izobraževalni zavod smo zavezani, da dijake opremimo z znanji, potrebnimi za 
življenje. V nastalih razmerah to pomeni veliko prilagajanj izobraževalnega procesa in 
drugačno razumevanje življenja. Konec koncev je veščina prilagajanja ena pomembnejših 
veščin prihajajoče družbe. V šolskem prostoru smo že v preteklem šolskem letu pripravili 
prilagojeni šolski red, ki v največji možni meri sledi priporočilom NIJZ in odlokom Vlade RS. 
Poleg tega se pri naših dijakih trudimo obuditi zavedanje, da za lastno zdravje z odgovornim 
ravnanjem v prostorih šole in privatnem življenju lahko najbolje poskrbijo le sami. 
V Srednji šoli Domžale bomo pouk organizirali na podlagi izkušenj preteklega leta. V šolskem 
letu 2021/22 bo pouk potekal v matičnih učilnicah, ki bodo razporejene na treh lokacijah; 
osrednja zgradba, šolske delavnice in objekt nekdanje usnjarske šole. Dijakom bo omogočen 
socialni stik z vrstniki, vendar v omejenem obsegu, saj le tako lahko zagotovimo načelo gibanja 
v mehurčku.  Vse učilnice imajo urejeno naravno prezračevanje, preučujemo pa tudi rešitve 
dodatnega prisilnega prezračevanja.  
Sprejem dijakov 1. septembra in pouk bo potekal skladno z Odlokom o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 
visokem šolstvu, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in 
način preverjanja njihovega izpolnjevanja, ki ga je na seji 26. 8. 2021 sprejela Vlada RS. 
Veljavnost odloka je do vključno 5. septembra 2021. 
 

Povzetki Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih 
pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu 
 

- ZAPOSLENI 

Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo izpolnjevati PCT pogoj.  
 

- ZAŠČITNE MASKE 
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), določa obveznost nošenja zaščitnih 
mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna 
maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma 
krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. 

 
Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje 
zaščitnih mask, obvezno (dijaki, zaposleni in obiskovalci). Odlok vsebuje tudi nekatere 
izjeme, ki jih navajamo v nadaljevanju.. 

 
Izjeme:  
1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 
2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, 
3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega    
materiala, 
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5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 2 metra, 
6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja 
vsaj 3 metre, 
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena, ter 
8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. 

 

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob 
upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, 
če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če 
komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. 

 

- SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV 

 

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev tretjega izobraževalnega 

obdobja (od 7. do 9. razreda) in dijakov s hitrim antigenskim testom. Način izvajanja 

samotestiranja, ki ga učenci in dijaki izvajajo doma, določa Pravilnik o načinu izvajanja 

samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in 

dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, dne 23. 8. 2021, in se bo začel 

uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Povzetek določb 

pravilnika: 

 

a) Samotestiranje 

 
Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo (dijaki) samotestiranje izvajajo enkrat 
tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada 
pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti 
zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.  

 
b) Samotestestiranje se ne izvaja 
 
Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od 
začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in 
je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet 
mesecev. 

 
c) Pogoj za samotestiranje doma 
 
Pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne 
okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi 
starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v 
primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih 
(dežurna služba). 

 
d) Pozitivni rezultat samotestiranja 
 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali 
zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru 
odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko 
zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s 
polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. 

 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik dijaka, 
v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na testiranje s testom 



 

 

PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s 
testom PCR v kraju bivanja dogovori dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki dijaka. 

 
Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa 
PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, ki so predvidena za ta namen. 

 
e) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja 
 
O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki 
obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo (razrednika), ki jo 
pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika dijaka, v primeru njegove 
odsotnosti, pa dežurno službo. 

 
f) Negativni rezultat samotestiranja 
 
V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma 
rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti. 

 
g) Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-

CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
 
Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-
izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne 
kontakte in visoko rizične tesne kontakte dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za 
zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo 
pooblasti, obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

 
h) Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja 
 
Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in 
odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v 
plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. 
Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in 
jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. 
Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti 
vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v 
zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).  

 
 
Prepričani smo, da bomo ob doslednem upoštevanju Odloka Vlade RS, priporočil NIJZ in ob 
zavedanju, da za lastno zdravje lahko največ naredimo sami, prihajajoče šolsko leto v celoti 
izpeljali v prostorih šole. 
 
 
Domžale, 30. 8. 2021 
 
 

Mag. Primož Škofic, direktor/ravnatelj 
Andrej Pezdirc, ravnatelj 
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