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1. UVOD 
 

Ta protokol je sprejet z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje za izvedbo dogodkov, kot so proslave, valeta, podelitev spričeval, pohval ipd…. v 
OŠ Domžale v obdobju po epidemiji COVID 19 in sicer v času, ko se v državi pojavljajo 
posamični primeri COVID 19.  
 
Ta protokol predstavlja dinamičen in ne statičen dokument. Spreminja se po potrebi glede 
na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, 
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od sprememb internih aktov, ki med drugim 
predstavljajo podlago za njegov sprejem ter v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  
Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila 
oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole. 
 

2. PODLAGA ZA SPREJEM PROTOKOLA 
 

2.1     Pravna podlaga 
 

            Pravno podlago za sprejem protokola predstavljajo: 
- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. 78, 29. 5. 2020). 
- Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS – CoV – 2 (COVID-19) (Ur.list 

RS, št. 68/2020, 14. 5. 2020). 

 

2.2 Druge podlage 
 

              Protokol je sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov: 
- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/43 z dne 28.5.2020 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020 

- Dodatne opredelitve zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka 
epidemije SARS-2-CoV (obisk vrtcev, šole), z dne 20.5.2020, Ministrstvo za zdravje, 
RSK za pediatrijo  

- Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na osnovni šoli, 
št. 091-17/2020-1 z dne 28.5.2020, Zavod RS za šolstvo 

- Okrožnice NIJZ št. 1812-1244/2020-2 (346) z dne 28. 5. 2020 v zadevi »Nadaljnje 
sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva« 

- Higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja 
SARS-CoV-2 – priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri 
COVID-19 

- Stališča strokovne posvetovalne skupine Ministrstva za zdravje z dne 27.5.2020, 
da je epidemiološka situacija ugodna 

-  Pravil ravnanja v OŠ Domžale v obdobju, ko se v državi pojavljajo posamični   
 primeri  COVID – 19, z dne 29. 5. 2020, veljavnost od 1. 6. 2020 dalje 
 

 
 

 
. 



3. OPREDELITEV DEJAVNOSTI, KI JIH ZAJEMA PROTOKOL 
 
Ta protokol zajema sledeče dejavnosti: 

- izvedba proslave ob državnem prazniku, 
- podelitev spričeval, priznanj, pohval, 
- valeta. 

4. IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
 

4.1   Splošno o izvajanju dejavnosti, ki so predmet tega Protokola 
 

V 3. razdelku teh pravil navedene dejavnosti je zaradi splošne situacije v državi, to 
pomeni, zaradi situacije in ukrepov po preklicu epidemije, možno izvajati na način, ki 
odstopa od standardnega načina njihovega izvajanja.  
 

V času veljave Pravil ravnanja v OŠ Domžale v obdobju, ko se v državi pojavljajo posamični  
primeri  COVID – 19, z dne 29. 5. 2020, veljavnost od 1. 6. 2020 dalje, so v šoli pri izvajanju 
pouka prisotni vsi učenci od 1. – 9.r. Določila tega Protokola se tako nanašajo na vse 
učence od 1.- 9.r kakor tudi na zaposlene v OŠ Domžale. 
 
Pri izvajanju vseh navedenih dejavnosti se primarno upošteva, da ne prihaja do 
medsebojnih stikov učencev iz različnih razredov. Upošteva se tudi vsa higienska navodila 
in priporočila NIJZ in MIZŠ ter pravil šole. 

 

 4.2.  Izvajanje proslave ob državnem prazniku 
 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 
20/19 in 36/19) v svojem 6. členu opredeljuje obveznost organizacije proslave dan pred 
državnim praznikom. 
 
V mesecu juniju je državni praznik 25. 6. – Dan državnosti. 
 
V običajnih razmerah je šola 24. 6. organizirala proslavo v avli. 
 
V danih razmerah, ko je potrebno zagotoviti, da je stikov med učenci različnih oddelkov 
čim manj, bo proslava ob državnem prazniku izvedena sledeče: 
 

- v vsakem oddelku se proslava izvede v matični učilnici. 
- Proslava se izvede 2.šolsko uro dne 24. 6. 2020. 
- Razredniki razredne stopnje skupaj in razredne stopnje skupaj do 15.6.2020 

pripravijo predlog predvidenega kratkega programa za predmetno proslavo. V 
predlogu lahko upoštevajo tudi prispevek učencev – nastop, recitacija, nagovor…, 
o čemer se dogovorijo na razredni uri v začetku junija. Razredniki pošljejo predlog 
v odobritev pristojni pomočnici ravnatelja, v odvisnosti od tega, ali gre za razred 
na razredni ali na predmetni stopnji, ta pa mora svoj odgovor podati v pisni obliki 
(eAsistent, mail….) do vključno 18. 6. 2020. 

- Proslava se izvede za učence od 1.-8.r, saj učenci 9.r zaključijo pouk dne 15. 6. 2020. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-21-2395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0819
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1636


4.3.  Izvajanje podelitve spričeval, priznanj, pohval 
 
Tudi podelitev spričeval, priznanj, pohval in podobnega bo letos potekala v sklopu enega 
oddelka in znotraj matične učilnice. 
 
Razrednik dne 24. 6. 2020 poskrbi za razdelitev zgoraj navedenih dokumentov vsem 
učencem, ki bodo tistega dne prisotni pri pouku. 
 
Spričevala, priznanja, pohvale ipd. za tiste učence, ki 24. 6. 2020 ne bodo prisotni v šoli, 
razrednik prinese pristojni pomočnici ravnatelja (v odvisnosti od tega, ali gre za razredno 
ali za predmetno stopnjo). Dokumente lahko prevzamejo starši v času: 
 
od zaključka pouka do 30. 6. 2020 ter med 16. – 30. 8. 2020, vsak delovnik  med 8. in15. 
uro. 
 
Podelitev iz 1. odstavka tega člena za 9.r se izvede na enak način in pod enakimi pogoji in 
sicer dne 15. 6. 2020, ko učenci 9.r prejmejo zaključna spričevala. 
 

4.4. Izvajanje valete 
 
Valete, organizirane na način in v obliki, kot je bila organizirana do sedaj, v šolskem letu 
2019/2020 ne bo. 
 
Izvede se simbolen zaključek osnovnošolskega šolanja in sicer v okviru posameznega 
oddelka 9.r  in v njegovi matični učilnici. 
 
Zaključek iz prejšnjega odstavka tega člena izvede razrednik posameznega oddelka 9.r ob 
pomoči in sodelovanju učencev posameznega oddelka. 
 
Ob izvajanju simbolnega zaključka niso dovoljene dejavnosti, kjer bi prihajalo do tesnejših 
stikov, kot je npr. ples, igre, ipd. Dovoljene so dejavnosti kot je govor, petje, ipd. 
 
Razrednik je dolžan učence že pred pričetkom priprav posebej opozoriti na dosledno 
spoštovanje higienskih in ostalih pravil, veljavnih v tem času. 

5. VELJAVNOST PROTOKOLA 
 
Ta Protokol sprejme ravnatelj OŠ Domžale in velja od 1. 6. 2020 do preklica. 
 
Domžale, 31. 5. 2020                                                                 Uroš Govc, ravnatelj 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


