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Naziv programa Soočenja z izzivi storitev na področju vzdrževanja poslovnih 

prostorov in namestitvenih kapacitet 

Področje Biotehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

Damijana Dojer, Lidija Hriberšek 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Izbruh nalezljive bolezni, kot je na primer Covid-19, terja od 

vzdrževalcev higiene prostorov javnih zavodov in podjetij hitro 

prilagajanje in dosledno upoštevanje navodil in priporočil. V 

programu usposabljanja bodo izvajalci tovrstnih storitev pridobili 

nova, specialna znanja in strokovne kompetence s področja čiščenja 

in razkuževanja prostorov ter nadgradili komunikacijske spretnosti, 

sposobnost timskega dela, okrepili samoiniciativnost, agilnost in 

prispevali k lastnemu profesionalnemu in osebnostnemu razvoju. 

Tako se bodo lahko učinkovito prilagodili novim potrebam in 

standardom ter posledično svoje delo bolje opravljali v korist vseh. 

Hkrati pa je program prispevek k ozaveščanju glede novega, 

spremenjenega načina življenja. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Možnost izbruha nalezljivih bolezni ali celo epidemije in pandemije 
je postala ena od možnih nevarnosti za zdravje in življenje ljudi 
zaradi spremenjenega načina življenja ali različnih sprememb v 
sodobni družbi. Zaposleni kot vzdrževalci higiene prostorov javnih 
zavodov in podjetij morajo biti kvalitetno pripravljeni na takšno 
nevarnost, zato je smotrno, da se strokovno usposobijo.  Samo s 
poznavanjem in upoštevanjem visokih higienskih standardov so 
lahko zaposleni kos izzivom, ki jih takšne razmere prinesejo. 
Udeleženci bodo v tem programu okrepili svoje strokovne 
kompetence, da bodo sposobni ustrezno ravnati, se hitro odzvati in 
upoštevati različne higienske ukrepe, s katerimi lahko 
preprečujemo širjenje nalezljive bolezni oz.  pripomorejo k 
obvladovanju nalezljive bolezni.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljne skupine: 

 zaposleni vzdrževalci higiene prostorov oz. hotelske 
gospodinje, sobarice, čistilke, hišniki ipd. 

 zaposlene osebe, ki bi želele pridobiti strokovne 
kompetence za tovrstno delo. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
 izboljšati ozaveščanje zaposlenih vzdrževalcev higiene o 

pomenu čiščenja in razkuževanja poslovnih prostorov za 

zmanjšanje možnosti okužbe in preprečevanje širjenja 

nalezljivih boleznih (npr. Covid-19, gripa itd.) 
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 izboljšati strokovne kompetence pri čiščenju oz. 

vzdrževanju poslovnih prostorov z namenom 

preprečevanja in širjenja okužbe z nalezljivimi boleznimi 

 prispevati k varnemu delovnemu okolju 

 kvalitetno komunicirati s sodelavci, uporabniki storitev, 

dobavitelji in drugimi deležniki 

 uspešno delati v timu z namenom učinkovitejšega 

opravljanja dela 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 30    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

lista 

prisotnosti 

   

*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur     

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

    

Pogoji za končanje 

programa 

Najmanj 80% prisotnost na usposabljanju, demonstracija storitve. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa • Higienski ukrepi z namenom preprečevanja in obvladovanja 

izbruha nalezljive bolezni pri vzdrževanju poslovnih prostorov, 

nastanitvenih kapacitet ipd. 

   • Pomen higienskih priporočil v primeru izbruha nalezljivih   

bolezni pri vzdrževanju poslovnih prostorov, nastanitvenih 

kapacitet ipd. 

• Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki (namenjenimi za 

čiščenje prostorov) in z rabljeno osebno varovalno opremo. 

• Vpliv na življenjske navade posameznih ciljnih skupin v 

smislu varovanje zdravja in vzdrževanja varnega delovnega okolja. 

• Uspešno in učinkovito timsko delo.  
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• Spodbujanje samoiniciativnosti, agilnosti in krepitev 

komunikacijskih spretnosti. 

• Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 skrbi za varno delo s čistilnimi, dezinfekcijskimi in drugimi 

sredstvi ter za varno delovno okolje  

 spozna higienska priporočila in ukrepe ob izbruhu nalezljive 

bolezni (kot je Covid-19) in za njeno obvladovanje 

 pozna in uporablja čistilna, dezinfekcijska sredstva ter 

načine dezinfekcije prostorov 

 varno in pravilno poskrbi za nevarne odpadke ter rabljeno 

varovalno opremo 

 s svojim odgovornim ravnanjem pri vzdrževanju prostorov 

vpliva na življenjske navade različnih ciljnih skupin 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 izbere ustrezna čistilna in dezinfekcijska sredstva   

 ročno in strojno čisti in dezinficira talne površine, sobno in 

stavbno pohištvo ter drugo opremo 

 skrbi za dostopnost do sredstev za osebno higieno 

 ustrezno namešča dezinfekcijska sredstva 

 razvija odgovoren odnos do odpadkov, nastalih pri čiščenju, 

in do rabljene osebne varovalne opreme 

 načrtuje, izvede in ustrezno oceni svoje delo 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 racionalno porablja energijo in material 

 upošteva pravila varstva in zdravja pri delu 

 uspešno komunicira in dela v timu, s sodelavci ter drugimi 

deležniki 

 svoje delo opravlja agilno in samoiniciativno išče rešitve za 

morebitne težave 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

  Higienska priporočila in 

ukrepi za preprečevanje 

in obvladovanje izbruha 

nalezljive bolezni. 

 

 Postopek ravnanja v 

primeru potrjene 

okužbe z nalezljivo 

boleznijo (npr. Covid-19, 

gripa). 

3 ure 

 

 

 

3 ure 

 

kontaktne ure 

 

 

 

kontaktne ure 
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 Strojno in ročno čiščenje 

ter dezinficiranje 

pohištva in prostorov.  

 

 Pravilna uporaba 

osebne varovalne 

opreme in ustrezno 

ravnanje s tovrstnimi 

odpadki. 

 

 Kako uspešno 

načrtovati, izvesti in 

oceniti lastno delo. 

 

 Oblike komuniciranja s 

sodelavci, dobavitelji ter 

drugimi deležniki.  

 

 Timsko delo in 

reševanje konfliktnih 

situacij. 

 

24  ur 

 

 

6 ur 

 

 

 

 4 ure 

 

4 ure 

 

 

6 ur 

 

 

 

 

kontaktne ure 

 

 

kontaktne ure 

 

 

 

kontaktne ure 

 

kontaktne ure 

 

 

kontaktne ure 

 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo   

Izobrazba in kompetence 

izvajalcev programa (stopnja in 

smer izobrazbe) 

 Vsaj V. stopnja izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj s 

področja higiene, zdravstva. 

 Strokovnjaki s področja strojništva, kemije, tekstilne 

tehnologije, zdravstva, komunikacij. 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  23.10.2020 DA  

Svet zavoda potrdil 29.1.2021 DA  

 


