
 

 

 

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM ZA 
SREDNJO TEHNIŠKO ŠOLO IN STROKOVNO GIMNAZIJO ŠC KRANJ 

 

1. člen 

Aneks k Šolskim pravilom se sprejema zaradi ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID -19 v Republiki Sloveniji in v zvezi s tem sprejetima odlokoma, in sicer  
Odlokom Vlade RS (z dne 5. 11. 2021) o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odlokom Vlade RS (z dne 11. 11. 2021) o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 in Odlokom Vlade RS (z dne 5. 11 .2021) o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-cov-2. 

Ta pravila dopolnjujejo Šolska pravila objavljena na spletni strani šole, ki so začela veljati 1. 9. 
2019. 
 

2. člen 

Vsak dijak ves čas spoštuje vse higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

Tudi v Šolskem centru Kranj ostaja obvezna uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v 
vseh zaprtih prostorih.  

V kolikor dijak zavrača nošenje maske, se ne sme zadrževati v prostorih ŠC Kranj in ne more biti 
pri pouku. Če dijak zaradi opozorila o nenošenju maske na neprimeren način odreagira (ne 
upošteva navodil, je žaljiv do strokovnih delavcev šole, ipd.) šola vzgojno ukrepa.  

V skladu z novim odlokom pa ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je ustrezna zgolj 
kirurška maska ali maska tipa FFP2. Poleg tega je skladno z odlokom uporaba zaščitne maske 
obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče 
zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. 

 

 



3. člen 

Od 17. 11. 2021 je skladno z odlokom samotestiranje obvezno za vse dijake na Šolskem centru 
Kranj, ki ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti ali cepljenosti, kot so določeni z ustreznimi 
predpisi. 

Dijaki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa trikrat tedensko, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-
izobraževalnem zavodu skladno s Protokolom samotestiranja dijakov v ŠC Kranj. 

 

4. člen 

Dijak, ki odklanja samotestiranje in hkrati ne izpolnjuje pogoja cepljenosti ali prebolevnosti, se 
pouka ne sme udeležiti. Šola ga napoti domov.  

5. člen 

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, so dolžni obiskovati pouk v šoli.  

6. člen 

Ob prihodu staršev in drugih zunanjih obiskovalcev v šolo, pooblaščena oseba preverja 
izpolnjevanje pogojev PCT.  

                                                                                7. člen 

Glede na morebitne spremembe situacije oz. navodila pristojnega ministrstva si šola pridržuje 
pravico do sprememb določil tega aneksa.  

Učiteljski zbor SG je dne, 16. 11. 2021, podal pozitivno mnenje Aneksu k Šolskim pravilom za 
Srednjo tehniško šolo in  Strokovno gimnazijo ŠC Kranj.  

Učiteljski zbor STŠ je dne, 16. 11. 2021, podal pozitivno mnenje Aneksu k Šolskim pravilom za 
Srednjo tehniško šolo in Strokovno gimnazijo ŠC Kranj.  

Aneks prične veljati v sredo, 17. 11. 2021. 
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