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Zadeva: Priporočila za izvajanje »nujnega varstva z izobraževanjem na daljavo« 

 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 

 

v pomoč pri organizaciji  »nujnega varstva z izobraževanjem na daljavo«, ki je predvideno za 

področje »črnih« regij v Sloveniji, vam v nadaljevanju pošiljamo usmeritve in priporočila.  

 

Zaradi izvajanja »nujnega varstva učencev z izobraževanjem na daljavo« od 1. do 3. razreda 

osnovne šole (v nadaljevanju: nujno varstvo) v tako imenovanih "črnih regijah",  mora šola za 

izvrševanje vladnega odloka od staršev/skrbnikov pridobiti potrdilo delodajalca, ki izkazuje 

zaposlitev v sektorju kritične infrastrukture. Starša/skrbnika oziroma starš samohranilec, 

predložita/predloži potrdilo na način, ki ga določi šola (ob upoštevanju predpisanega režima 

vstopa v šolo in varnostnih ter epidemioloških pravil). Šola je dolžna tovrstna potrdila hraniti na 

enem zbirnem mestu in poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s predpisi s tega 

področja. To potrdilo se pridobi in uporabi zgolj za namen uveljavljanja pravice do nujnega varstva 

v skladu z interventno zakonodajo (odlok vlade RS v povezavi z Zakonom o nalezljivih boleznih) 

ter se hrani do zaključka šolskega leta. 

 

V nujno varstvo so lahko vključeni le učenke/učenci, katerih starši/skrbniki so izkazali potrebo po 

nujnem varstvu z ustreznim dokazilom. V okviru nujnega varstva učenk/učencev prvega triletja 

se v šoli  izvaja:  

 jutranje varstvo,  

 podpora in pomoč pri izobraževanju na daljavo, 

 podaljšano bivanje.  

Šola glede na število učenk/učencev oblikuje stalne skupine oziroma mehurčke, ki se med seboj 

ne mešajo. Glede na število učencev, ki potrebujejo nujno varstvo, so skupine lahko oblikovane 

homogeno ali heterogeno glede na oddelke in razrede. Za izvajanje nujnega varstva se smiselno 

uporabljajo veljavni normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole, lahko pa se 

dejavnost organizira tudi v manjših skupinah. 

 

Nujno varstvo izvajajo strokovni delavci, ki ne izvajajo izobraževanja na daljavo. Pri izvedbi lahko 

sodelujejo tudi študentje in strokovni delavci CŠOD v skladu s Sklepom o nujnih kadrovskih 

ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 182/20).  
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V šolo lahko vstopajo le zdrave učenke in učenci ter zaposleni. Učilnice naj bodo prilagojene tako, 

da bodo učenci lahko sodelovali pri izvedbi pouka na daljavo, kar pomeni, da bodo v prostoru 

imeli ustrezno opremo in možnost dostopa do spletnega okolja, v katerem se odvija pouk na 

daljavo. Pri organizaciji in izvajanju nujnega varstva se upoštevajo priporočila NIJZ in  dogovorjeni 

zaščitni ukrepi ter navodila in priporočila za zagotavljanje varnega okolja, ki so zbrana v publikaciji 

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19. 

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300 

 

Prehrana učenk in učencev v času nujnega varstva 

 

V času nujnega varstva naj imajo učenke/učenci zagotovljeno prehrano na način, kot je prehrana 

zagotovljena, ko pouk poteka v šoli. V času prehranjevanja šola ohrani razporeditev učencev v 

mehurčkih in upošteva druge varnostne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19.  

Šola pri tem upošteva higienska priporočila NIJZ, ki so dostopna na spletni povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/poostrena_higienska_priporocila_za_izvajanj

e_pouka_v_osnovni_soli_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2.pdf.pdf 

Podrobnejše informacije glede organizacije prehrane so dostopne na:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prehrana_v_vrtcih_in_solah_in_covid_ 

dopolnitev_november_2020.pdf 

 

Če šola zagotavlja tudi topli obrok za učenke in učence od 4. do 9. razreda, za katere je 

organizirano izobraževanje na daljavo, ravna v skladu z navodili, ki jih je ministrstvo šolam 

posredovalo z okrožnico dne 20. 1. 2021. Pri tem šola oblikuje ceno in odda zahtevke za izplačilo 

sredstev na način, ko pouk za del učencev oziroma dijakov poteka v šoli, za ostale pa je 

organizirano izobraževanje na daljavo. 

 

Šolski prevozi  

 

Šola se glede prevozov poveže z lokalno skupnostjo. Šola pridobi podatek o številu 

učenk/učencev, ki bodo v času pouka v prostorih šole oziroma za katere se bo izvajalo nujno 

varstvo v prvem triletju, katerih oba starša/skrbnika oz. starš samohranilec na podlagi potrdila 

delodajalca dokazujeta, da sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture ter bodo dejansko 

koristili tudi prevoz. Te podatke šola sporoča ažurno lokalni skupnosti, le ta pa prevozniku zaradi 

zagotovitve ustreznega prevoza. 

Učenci odhajajo na prevoze posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 

2,0 m.  Šola zagotovi, da so učenke/učenci seznanjeni s spoštovanjem ukrepov na avtobusu.  

Učenke/učenci se na avtobusu držijo higienskih priporočil NIJZ in navodil prevoznika. Prevozniki 

opravijo prevoze v skladu z dogovorom med občino in šolo. 
 

 

Lep pozdrav, 

 

 

 

       Anton Baloh 

               generalni direktor  

             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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