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Zadeva: Izpis iz okrožnice številka 6030-1/2021/75  Ministrstva za šolstvo in šport z 
dne 31.8.2021 

V izpisu iz okrožnice MIZŠ smo izluščili člene, ki so pomembni za izvajanje pedagoškega dela 
in se nanašajo na učence in starše. 

1. IZVAJANJE POUKA 

 Izvajanje pedagoškega dela ste že načrtovali po »Modelu B« za vse stopnje vzgojno 
izobraževalnega delovanja. Podrobneje je Model B vsebinsko opredeljen v publikaciji Šolsko 
leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 (Modeli in 
priporočila), ki jih je izdal Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju: publikacija COVID-19). Sklep 
ministrice je v prilogi.  
Kot že rečeno v preteklih okrožnicah Model B ne zahteva sistemskih sprememb v smislu 
spreminjanja zakonodaje, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno 
upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.  
Ministrica je 30. 8. 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega se bo izobraževanje izvajalo na 
daljavo v naslednjih primerih:  
- začasne omejitve ali prepovedi zbiranja Ijudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,  
- epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk, ...),  
- ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za        
  preprečevanje sirjenja COVID-19 ali  
- napotitve posameznih oddelkov v karanteno. 
 

2. SODELOVANJE S STARŠI  

Tudi sodelovanje s starši je treba prilagoditi razmeram in ukrepom, ki jih mora vzgojno-
izobraževalni zavod izvajati.  
Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).  
Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne 
sole, v osnovno solo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, saj zanje izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je 
nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, 
ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.  
Za vse druge prihode staršev v solo (na pogovorne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej 
tudi pogoj PCT. 
 

3. SAMOTESTIRANJE ZA UČENCE IN DIJAKE 

V okrožnici st. 6030-1/2021/73 z dne 27. 8. 2021 smo yam predstavili potek 
samotestiranja učencev oziroma dijakov. Ponavljamo priporočilo NIJZ, da učenci 
 
oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj. 
Trenutno je samotestiranje za učence in dijake prostovoljno. 
Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od 
začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili 
cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot 
devet mesecev. 



 
 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma 
njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega 
zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika, pa dežurno službo ali 
kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije 5 polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca 
oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti 
na testiranje 5 testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za 
testiranje 5 testom PCR v kraju bivanja dogovorijo stari ali zakoniti zastopniki, učenca oziroma 
dijaka. 
Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do 
prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila 
Nacionalnega instituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen. 
Opozorite starše (zakonite zastopnike učenca ali dijaka), učence in dijake, da v 
primerih pozitivnega rezultata testa PCR nemudoma obvestijo ravnatelja 
vzgojnoizobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj in izbranega 
osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo. 
V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka 
oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih 
dejavnosti. 
Vsi postopki samotestiranja in ravnanj veljajo tudi za učence, vključene v glasbene šole. 
 
  4.   ZAŠČITNE MASKE 
 
Veljavnost odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ad 10k) je podaljšana do 5. 9. 2021. Kot vam je 
poznano odlok določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh 
zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in 
zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m 
medosebne razdalje. 
Ker šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask 
obvezno, razen za izjeme, določene v 3. členu odloka, obvezno. 
Izjeme so: 
1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 
2. učenci v osnovni soli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnem 
oddelku, 
3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali 
podobnega materiala, 
5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 2 metra, 
6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 3 metre, 
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih 
Razlogov onemogočena, 
8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. 
Pri neposredni komunikaciji z gluhimi. gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče 
zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi 
osebami poteka za stekleno pregrado. 
 


