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Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in vzgojno-varstvenega
dela v vrtcih od 1. 2. 2021
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 28. 1. 2021 sprejela spremenjen 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. S
spremenjenim odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih/osnovnih šolah, razen za
otroke in učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Osrednjeslovenski,
Podravski, Pomurski, Primorsko - notranjski in Savinjski regiji. V teh regijah bo od torka,
2. 2. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za otroke potekalo v vrtcih, za učence od 1. do vključno
3. razreda pa v prostorih šole.
Zaposleni v vrtcih in šolah v zgoraj naštetih regijah lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajajo po
predhodno opravljenem hitrem antigenskem testu (HAG).
Za učence od 4. do 9. razreda in učence glasbenih šol bo v zgoraj naštetih (tako imenovanih
»rdečih« regijah) tudi tednu od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 izobraževanje potekalo na daljavo.
V Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Obalno-kraški, Posavski in Zasavski regiji (tako
imenovanih »črnih« regijah) bodo vrtci delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno
varstvo, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda osnovne šole ter za
vse učence glasbene šole pa bo potekalo na daljavo.

Testiranje na okužbo s SARS-CoV-2 v ponedeljek, 1. 2. 2021
V ponedeljek, 1. 2. 2021 bo za zaposlene v osnovnih šolah (strokovne delavce v prvem triletju
osnovne šole, administrativni, tehnični in vodstveni kader), vse zaposlene v OŠPP in zavodih, ter

zaposlene v vrtcih, ki sodijo v »rdeče« regije, potekalo hitro testiranje na okužbo s SARSCoV-2 skladno s Protokolom (predvideno v preizkušeni obliki, kot ste ga v sodelovanju z ZD
izvedli v ponedeljek, 25. 1. 2021 - potrebno vzpostaviti ustrezne kontakte). Prosimo vas, da v
»rdečih« regijah na dan testiranja, v ponedeljek, 1. 2. 2021 izobraževanje za učence prvega
triletja organizirate na način, kot ste ga v ponedeljek 25.1. 2021. Testiranje zaposlenih v vrtcih
naj bo razporejeno tekom celega dne, da bo vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih lahko potekalo.

Delovanje vrtcev skladno z odlokom Vlade RS z dne 28. 1. 2021
Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu,
ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV2.
Vrtci, ki se nahajajo v »črnih« regijah, so še naprej zaprti, oziroma v skladu z odlokom z dne 28.
1. 2021 delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih oba starša
ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih
v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se
ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec
zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).

Novost: Izvedba nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju OŠ
Odlok Vlade RS določa tudi izvedbo nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju,
za tiste učenke/učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena
v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list
RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti,
v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
Nujno varstvo na šolah izvajajo strokovni delavci, ki niso razredniki in ki ne izvajajo
izobraževanja na daljavo s svojim oddelkom. Nujno varstvo se v skladu s Sklepom o nujnih
kadrovskih ukrepih za nemoteno izvajanje vzgojno - izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št.
182/20) lahko zagotavlja tudi v obliki začasnega in občasnega dela študentov.
V ponedeljek, 1. 2. 2021 bo testiranje na okužbo s SARS-CoV-2 vsled navedenega določila
odloka organizirano in obvezujoče tudi zaposlene v tako imenovanih »črnih regijah«
(strokovni delavci, tehnično osebje, administrativni in vodstveni kader), a zgolj tiste, ki
bodo na šolah izvajali dejavnost »nujnega varstva« učencev prvega triletja, ki ga na novo
opredeljuje odlok.

Delovanje osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Izvajanje prilagojenih programov za predšolske otroke ter vseh prilagojenih, posebnih in vzgojnih
programov za učence in dijake, v vseh regijah v osnovnih šolah z oddelki prilagojenega programa,
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osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter domovih za učence poteka kot v preteklem tednu.
Skladno s Protokolom Ministrstva za zdravje se z zdravstvenim domom za ponedeljek, 1. 2.
2021 ponovno dogovorite za hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV-2 ter temu po potrebi
prilagodite organizacijo dela.

Ostale določitve odloka

Ne glede na prepoved zbiranja ljudi odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen
in sicer za: zaposlene v vrtcih in šolah in posameznike, ki v vrtcu/šoli opravljajo delo na drugi
pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov vrtcev/šol, za učence,
ki potrebujejo nujno varstvo (učenci prvega triletja) in za učence, ki potrebujejo nujno pomoč
šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov,
povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja (npr. vpis v osnovno šolo,
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja, izvedbo postopkov ugovora
na oceno pri predmetih, ki so se izvajali po fleksibilnem predmetniku osnovne šole). Učenci
glasbene šole v šolski prostor lahko vstopijo v zvezi s pripravo oziroma izvedbo programa s
korepetitorjem, povezanega z vpisom v program umetniške gimnazije ter za namen vadenja
instrumenta, če z njim ne razpolagajo doma.

Lep pozdrav,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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