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Zadeva: Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah in glasbenih šolah od 15. 2. 2021
dalje
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 11. 2. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel
veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021.
Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v
prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.
V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2020/2021,
št. 6034-16/2020/1 z dne 24. 4. 2020, ter v skladu Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju
za glasbene šole za šolsko leto 2020/2021, št. 6034-18/2020/ z dne 24. 4. 2020, potekajo v času
od 15. 2. do 19. 2. 2021 zimske počitnice za učenke/učence z območja JV Slovenije (razen
občin: Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), Koroške, Podravske,
Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije.
Vzgojno-izobraževalno delo v ostalih regijah se bo za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda še
naprej izvajalo v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih. Prav tako bo vzgojno-izobraževalno
delo v prostorih šole potekalo za vse učenke/učence od 4. do 9. razreda v normativno
določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje
širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem
triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje
vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).
V glasbenih šolah se bo skladno z odlokom individualni pouk za učenke/učence v celoti
izvajal v prostorih šole, medtem, ko bo pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, še naprej
potekal v obliki izobraževanja na daljavo. Izjema, ki jo odlok prinaša je možnost, da se pouk
predmeta, za katerega šola presodi, da je za nemoteno nadaljevanje oziroma zaključevanje
izobraževanja učencev to nujno potrebno, lahko izvaja v prostorih šole. Pouk skupinskih
predmetov: predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega
plesa, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre še naprej poteka na
daljavo. Prav tako se nastopi učencev v prostorih šole ne izvajajo.
1. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli
Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdrave
učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano

bivanje. Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira
podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da šola za te
učence (4. in 5. razred) oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih
mask za učenke/učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.
Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v izobraževanje v šolah in zavodih se je potrebno
zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov
povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosimo, da pri organizaciji in izvedbi vzgojnoizobraževalnega dela upoštevate:
1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene
stroke (npr. prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC …).
Učenke/učenci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v matični učilnici. Na obvezno
uporabo mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole opozorite tudi starše.
Priporočamo, da vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo
varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v prvem triletju).
2. Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih.
3. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno ne
izvaja.
4. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira
znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.
5. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem
oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine je nošenje mask pri pouku za
učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.
6. Priporočamo, da se dnevi dejavnosti izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali
skupine z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.
7. Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se
do nadaljnjega ne izvajajo. Ob tem priporočamo, da šole poseben poudarek namenjate
vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne zmogljivosti ter izvajate čim več
gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov
(medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora…).
8. Malica se za vse učenke/učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se
izvaja pouk oddelka. Šola organizira in zagotavlja topli obrok tudi za vse dijakinje in dijake v
skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88.
9. Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času
uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učenkam/učencem in zaposlenim priporočamo,
da imajo s seboj dodatna oblačila.
10. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini
oddelka.
11. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del
programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
12. Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju
upoštevajo priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi
osebami izven družine.
13. Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole…)
svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano.
14. Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo
tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem
izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.
2. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za
omejitvami, ki ne morejo obiskovati pouka v šoli

učenke/učence

z

zdravstvenimi

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in
učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni
delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki
se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri
neposrednem pouku v oddelku ostale/i učenke/učenci.
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3. Izvedba pouka v prostorih glasbene šole
O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Za učenke
in učence individualnega pouka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka
v prostorih šole se pouk še naprej izvaja na daljavo.
Izvedbo pouka, ki se bo od 15. 2. 2021 dalje izvajal v prostorih šole, šola smiselno prilagodi
higienskim priporočilom NIJZ, ki so namenjena izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
osnovnih in glasbenih šolah in jih najdete na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje. Vsi delavci, ki bodo od 15. 2. 2021 dalje svoje delo
opravljali v prostorih glasbene šole, so pred začetkom dela skladno z določili odloka (opredeljene
so izjeme) dolžni opraviti hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV-2. V zvezi z izvedbo hitrega
testiranja se obrnite na izvajalca hitrih testov v vašem lokalnem okolju. Ob tem vas prosimo, da
vsi deležniki, ki sodelujejo v šolskem procesu v največji možni meri poznajo in upoštevajo ukrepe
za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.
Ponovno vas prosimo, da še posebej upoštevate priporočila glede temeljitega zračenja prostorov
v skladu z načrtom prezračevanja, higiene rok in kašlja ter čiščenja in razkuževanja prostorov. V
največji možni meri upoštevajte tudi priporočeno medsebojno razdaljo. V skladu s priporočili NIJZ
priporočamo, da vsi zaposleni in učenci v objektu šole nosijo maske, če je to le mogoče, tudi pri
pouku. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev
okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi.
4. Prevozi za učenke /učence
Glede načrtovanja dnevnih prevozov učenk in učencev v času vzgojno-izobraževalnega dela v
prostorih šole predlagamo, da se, povežete z lokalno skupnostjo in ji sporočite vse potrebne
podatke za izvajanje šolskih prevozov v spremenjenih okoliščinah.
Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo tudi starši.

5. Testiranje zaposlenih
Odlok določa, da se zaposleni v zavodih enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom
(HAG). Podrobnejše informacije smo vam posredovali z okrožnico 20.1.2021, 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 učenci.
Hkrati vas seznanjamo še, da v skladu z odlokom, 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.

6. 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
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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.
6. Zaključek
Priporočila za začetek in izvedbo pouka bo Zavod RS za šolstvo objavil na svoji spletni
strani in jih šolam posredoval preko območnih enot.
V zaključnem delu okrožnice, kot »post scriptum«, vas preliminarno seznanjamo s predvidenim
tekstom odloka - »Citat odloka«. V kolikor se bo »citat odloka« vsebinsko razlikoval od
objavljenega odloka v Uradnem listu, vam bomo spremembe nemudoma sporočili (vsebinskih
sprememb sicer ne predvidevamo).
S spoštovanjem,
Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

»Citat odloka«:
»Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39.
člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20,
175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
1. glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,
2.

srednjih šolah, razen za dijake zaključnih letnikov, dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega
izobraževanja, dijake za izvedbo praktičnega pouka, dijake za izvedbo individualnega pouka v izobraževalnih
programih umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z
nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja in za izredno izobraževanje,

3.

višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo
specializirane opreme in inštrumentov),

4.

dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer
onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne
zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, in za dijake in študente iz 2., 3. in 6. točke tega odstavka,

5.

študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih
družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena
vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni
pouk,

6.

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ
deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki
zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov).
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(2) Zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se enkrat
tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
(3) Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za tiste:
-

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;

-

ki 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;

-

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

2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:

-

zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi
(na primer podjemne ali avtorske pogodbe),

-

člane organov zavodov iz prejšnjega člena,

-

dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe in dodatno strokovno pomoč,

-

izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in zaključkom izobraževanja.

3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka morajo pri
izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021.
Št.
Ljubljana, dne 11. februarja 2021
EVA 2021-3330-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik«
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