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Zadeva: Novosti pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela  

 

 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 
 
sporočamo vam, da je Vlada RS izdala nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo začel 
veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021 in bo objavljen v Uradnem listu RS. V 
skladu z njim se bodo naslednji teden v osnovne šole vrnili vsi učenci. 
  

1. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli 

 
Sam odlok za osnovne šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami ne prinaša sprememb, saj se programi izvajajo že od 
začetka leta, bo pa v prihodnjem tednu nekaj novosti pri sami izvedbi vzgojno-izobraževalnega 
dela v šolah, in sicer:  
 

1. Izbirni predmeti se lahko izvajajo na daljavo, če jih je možno organizirati tako, da učiteljev 
in učencev ne obremenite preveč. V šolah se izvajajo izbirni predmeti za učence istega 
oddelka (»mehurčka«).  

2. Učne skupine in manjše učne skupine se začasno ne oblikujejo, učitelji pouk skupaj 
načrtujejo in se organizacijsko razporedijo. Učitelj, ki v tem času pouka ne izvaja, lahko 
nudi pomoč otrokom, za katere na šoli ocenite, da bi dodatno pomoč potrebovali.  

3. Dnevi dejavnosti se izvajajo v okviru matičnega oddelka, medtem ko se šola v naravi, 
kolesarski izpit in tečaj plavanja za zdaj še ne izvajajo. 

4. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je možno organizirati tudi za več oddelkov, vendar 
morajo v tem primeru vsi zaposleni in otroci pri izvajanju tako organizirane dejavnosti 
nositi zaščitne maske. 

5. Interesne dejavnosti se lahko izvajajo v okviru matičnega oddelka (v »mehurčku«).              
 

Šole in zavodi še vedno upoštevate druga priporočila, ki smo vam jih posredovali v okrožnici 
številka 6030-1/2020/112, z dne  29. 12. 2020.   
 
Prav tako programi predšolske vzgoje, srednješolskega izobraževanja in vzgojni programi tečejo 
kot doslej, kljub temu pa spremljajte tudi okrožnice, ki so namenjene vrtcem, osnovnim in srednjim 
šolam ter jih smiselno upoštevajte pri svojem delu.  
 

2. Testiranje zaposlenih  

 
Nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih pa na novo določa tudi, da se zaposleni v  zavodih 
enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG). Podrobnejše informacije smo vam 
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posredovali z okrožnico 20. januarja 2021, ki smo ji priložili tudi protokol testiranja z algoritmom 
poteka testiranja in kontaktnimi podatki. Posebej opozarjamo na pravočasnost testiranja 
zaposlenih, ki prvič vstopajo v neposreden kontakt z otroki. 
 
Hkrati vas želimo seznaniti še, da v skladu z odlokom, po novem testiranja ni potrebno opraviti 
zaposlenim, ki: 

 imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega 
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo sedem dni, MODERNA 14 dni in 
AstraZeneca 21 dni; 

 imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR  ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je 
starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev; 

 imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot 6 mesecev. 

 

3. Uporaba zaščitnih mask  

 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določa, da 
uporaba zaščitne maske ni obvezna za učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko 
so v matičnem razredu, in za vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike 
in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma 
učenci. Odlok v drugem odstavku 3. člena nadalje določa, da se glede uporabe zaščitnih mask 
uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na njihovih 
spletnih straneh in ki uporabo maske priporočajo za vse odrasle osebe v javnem zaprtem 
prostoru. Zaradi navedenega tudi ministrstvo priporoča, da vsi zaposleni za svojo varnost in 
zaščito maske nosijo.   
 

4. Spremljanje podatkov 

 
Že od septembra 2020 je na Portalu VIZ vzpostavljena aplikacija za potrebe poročanja o 
pojavnosti in oblikah okužbe s COVID-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zahvaljujemo se vam 
za sprotnost in doslednost pri izpolnjevanju te obveznosti. Vnos v aplikacijo je za vse nas in za 
nadaljnje aktivnosti sproščanja ukrepov izredno pomemben, z željo, da je sproten, vnesen 
neposredno po pridobljeni informaciji in/ali določitvi ukrepa in se zabeleži v dnevu dogodka do 
15.00 ure oz. skladno z opredeljenim delovnim časom zavoda. Dogodki in ukrepi, ki so 
ravnateljicam in ravnateljem sporočeni s strani staršev ali skrbnikov, zaposlenih in NIJZ po 15.00 
uri v dnevu, naj bodo, prosimo, v aplikacijo vneseni najkasneje do 10.00 ure naslednjega dne. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 
                                                                                             Anton Baloh 
                                                                                          generalni direktor 
                                                                 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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