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    Slov. Konjice, 15.5.2020  

Navodila za delo šole vožnje Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, vključno s 
higienskimi navodili 

 
Na podlagi sklepa Vlada RS z dne 13. 5. 2020, se  s ponedeljkom, 18. 5.2020 prične izvajanje dejavnosti 
šole vožnje in izvajanja dejavnosti Agencije za varnost prometa. Dokument določa podrobnejša 
navodila za delovanje šole vožnje in je sestavni del navodil za »Navodil za delo v času sproščanja 
ukrepov in postopnega odpiranja vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenske Konjice-
Zreče, vključno s higienskimi, organizacijskimi navodili v času priprav in izvajanja mature, (z dne 
11.5.2020) ki se začnejo uporabljati dne 18.5.2020. Vsa navodila temeljijo na priporočilih NIJZ, v 
primeru dodatne posebnosti, ki velja na Šolskem centru, je področju dodana usmeritev. 

 
Vsi učitelji in strokovno osebje šole vožnje ter kandidati so odgovorni za dosledno izvajanje ukrepov 
in sledenju higienskih in organizacijskih navodil. Dodatno še: 
 
Učitelji predpisov 
Upoštevati vsa higienska priporočila iz navodil NIJZ in Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, še 
posebej: 

• Upoštevajte največje število oseb v prostoru. 

• Izvajalci in udeleženci morajo obvezno uporabljati obrazno masko. 

• Upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. 

• Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti.  

• Obvezno je razkuževanje površin miz, kljuk in površin, ki se jih pogosto dotika (pred in po 
usposabljanju) in vsa navodila za čiščenje prostorov (za redno dnevno čiščenje, razkuževanje idt. 
je zadolženo  tehnično osebje ŠC, za dnevno vzdrževanje in morebiti potrebno trenutno 
razkuževanje pa zadolžen tudi učitelj predpisov). 

 
Učitelji vožnje 
Upoštevati vsa higienska priporočila iz navodil NIJZ in Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, še 
posebej: 

• Po vpisu vseh potrebnih podatkov je potrebno poskrbeti za brezkontakten prenos evidenčnega 
kartona vožnje 

• V času dela skrbite za menjavo lastne maske. Uporabljeno masko se odloži v vrečko, ki jo po 
končani dnevni obvezi učitelj vožnje dostavi v posebej pripravljen prostor za začasno hrambo že 
uporabljenih mask. Pri tem se sledi navodilu ŠC (navedeno v ubodu tega dokumenta). 

• Vse zapisano v točki razkuževanje avtomobila, varnost in higienski napotki na drugih lokacijah 
(bencinska črpalka, izpitni center in podobno). 

 
Učitelji vožnje in kandidat 
Upoštevati vsa higienska priporočila iz navodil NIJZ in Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, še 
posebej: 
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• Pred pričetkom praktičnega dela si učitelj vožnje in kandidat umijeta ali razkužita roke in 
namestita obrazno masko. V avtomobil se sme vstopiti samo z obrazno masko. 

• Po vpisu vseh potrebnih podatkov je potrebno poskrbeti za brezkontakten prenos evidenčnega 
kartona vožnje (učitelj vožnje ocenjevalcu pokaže želene podatke iz EKV). 

 
Prostori za izvajanje dejavnosti šole vožnje 
Prostori za izvajanje CPP se uredijo po enakem ključu in dostopnosti, kot velja za učilnice na Šolskem 
centru Slovenske Konjice-Zreče. 
 
Prostori šole vožnje (sprejemna pisarna) se uredijo po enakem ključu kot prostori kabinetov na 
Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče, s tem da se dodatno uporabi namizna (pleksi) zaščita. 
 
Razkuževanje avtomobila 
Preden se s kandidatom usedete v avto, si morata oba temeljito umiti ali razkužiti roke. 
 
Pri praktičnem usposabljanju uporabljata kandidat in učitelj vožnje masko. Učitelj vožnje je osebno 
odgovoren za uporabo zaščitne opreme in spoštovanje teh priporočil med usposabljanjem. Ker je 
razdalja manjša od 1,5m: 

• Kandidat nosi kirurško masko tipa IIR oz. masko, ki ustreza zaščitnim protokolom NIZJ za 
opredelitve v šoli ( uporaba pod 1,5 m). 

• Učitelj vožnje nosi masko FFP2 oziroma ustrezno osebno varovalno opremo oz. masko, ki ustreza 
zaščitnim protokolom NIZJ za opredelitve v šoli (uporaba pod 1,5 m; priporočeno je menjavanje 
maske na 2-3 ure) ter ustrezno osebno varovalno opremo (npr. rokavice.). 
  

Sedež (z vzglavnikom) kandidata: naj bo pokrit s plastičnim pregrinjalom (prevleko) za enkratno 
uporabo, ki se jo zamenja za vsakim kandidatom ali s pregrinjalom iz tkanine, ki se jo po vsakem 
kandidatu opere ali se za vsakim kandidatom sedež z vzglavnikom razkuži. Na Šolskem centru 
Slovenske Konjice -Zreče sledimo napotku vsakokratnega razkuževanja sedeža (v izogib težavam in 
odlaganju že uporabljenega materiala, kot sta plastika in tkanina). (Zadolžen: učitelj vožnje). 

 
Pri razkuževanja bodite temeljiti ter natančni. V notranjosti avtomobila je treba ob vsaki zamenjavi 
kandidata razkužiti sedež kandidata (če se ne uporablja pregrinjala), volanski obroč, prestavno ročico 
oziroma stikalo, ročico ali gumb parkirne zavore, naslonjala na vratih in naslonjala za komolce, stikala 
in gumbe avtoradia, zaslon multimedijske naprave, kljuke vrat, ob volanske ročice, stikala in vzvode 
za nastavitev sedeža in okvire vrat. Ob tem pozor: elektronskih naprav zaslonov multimedijskih 
naprav ne zalivajte preveč z razkužilom, saj ta lahko prodre v notranjost in povzroči okvaro: razkužilo 
nanesite na krpo ali papirnato brisačo in le obrišite zaslon. 

 
Z alkoholom lahko čistite tudi tkanine, a bodite pazljivi, da jih z njim ne namočite. Alkohol naj ne bi 
uničil ne usnja ne umetnega usnja, a intenzivno čiščenje lahko povzroči razbarvanje, zato ne drgnite 
premočno. Pustite, da se posuši. Po čiščenju je na usnjene površine treba nanesti negovalno sredstvo. 
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Na zunanjem delu avta je treba redno in temeljito razkuževati kljuke vrat in kljuke oziroma gumbe za 
odpiranje prtljažnih vrat (zadolžitev: učitelj vožnje) 

 
Za razkuževanje notranjih površin avtomobila: najbolj učinkovito je razkužilo na osnovi 70 do 80 % 
alkohola. Takšno razkužilo tudi ne bo poškodovalo plastike, lesa, kovine ali usnja v notranjosti naših 
avtomobilov. Priporočamo, da z alkoholnim razkužilom obrišete tudi površine sedežev. (zadolžitev: 
učitelj vožnje). 

 
Varnost na bencinski črpalki  
Pri točenju goriva uporabite rokavice za enkratno uporabo, ki so na voljo na bencinskih črpalkah. 
Takoj, ko končate točenje goriva, si temeljito umijte roke z milom ali jih razkužite. Dezinfekcijsko 
sredstvo naj vas na vaših nujnih poteh v času epidemije ves čas spremlja. 
 
Nekateri bencinski servisi imajo že vgrajena zaščitna stekla, sami pa lahko poskrbimo za čim manj 
bližnjega stika z zaposlenimi na servisih. Če se le da, plačujte na brezstični način, v prostorih bencinske 
črpalke uporabljajte obrazno masko, pred vstopom in ob izhodu si roke razkužite. 

 
Ocenjevalci in kandidati na teoretičnem delu vozniškega izpita 
Kandidati na teoretičen delu izpita so dolžni slediti vsem napotkom izpitnega centra, kjer se izpit 
opravlja. 
 
Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu vozniškega izpita (v motornem vozilu) 
Pred pričetkom praktičnega dela si ocenjevalec umije ali razkuži roke in namesti obrazno masko. 
Učitelj vožnje razkuži vozilo (kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu) pred izpitom in po 
izvedenem izpitu, ter vozilo temeljito prezrači. 
 
 
Slov. Konjice, 15.5.2020  

 
Strokovni vodja šole vožnje ŠC Slovenke Konjice-Zreče 
Damijan Škafar 
 
 

Mag. Jasmina Mihelak Zupančič 
       ravnateljica-direktorica 
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