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Spoštovani,

v zvezi z dopisom, ki ste nam ga posredovali dne 19. 1. 2022, vam posredujemo
odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
Spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stilu s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21,
149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22, v nadaljnjem besedilu: Odlok) niso v
pristojnosti našega ministrstva, razumemo pa, da so vse spremembe pripravljene na
podlagi strokovnih stališč NIJZ in MZ. Glede na to, da je pri izjemah od karantene, kot
so določene v 2. členu Odloka, poleg cepljenja s poživitvenim odmerkom in
prebolelosti, določena obveznost vsakodnevnega samotestiranja, menimo, da se
varnost zaposlenih oziroma udeležencev izobraževanja, ob upoštevanju vseh ostalih
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ni zmanjšala. Ministrstvo ne vidi razloga, da
bi ne verjelo strokovnim usmeritvam NIJZ oziroma MZ na tem področju.
Ministrstvo ves čas aktivno in redno sodeluje s predstojniki vzgojno-izobraževalnih
zavodov in jim pomaga pri reševanju dilem in izzivov, povezanih z izvajanjem ukrepov
za preprečevanje širjenja virusa. Strokovna navodila v zvezi s tem pa pripravlja NIJZ.
Ker ste v dopisu izpostavili prezračevanje prostorov, vam pošiljamo link do spletne
strani NIJZ in dokumenta, kjer so podana strokovna izhodišča glede prezračevanje
zaprtih prostorov
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf
Hkrati sporočamo, da se ministrstvo zelo zaveda pomembnosti vlaganj v zagotavljanje
zdravih in sodobnih prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, kar potrjuje
tudi dejstvo, da je v zgolj dveh proračunskih letih 2022 in 2023 v državnem proračunu
zagotovljenih dobrih 89 mio evrov za sofinanciranje občinskih investicij v javne vrtce in

javne šole, kar je skoraj trikrat toliko kot v predhodnem desetletnem obdobju 20112020.
Ne drži vaša trditev, da naj bi ministrstvo prezrlo obremenjenost zaposlenih. Ministrstvo
je že oktobra 2021 sprejelo Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje
vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 162/21 in 194/21), ki daje
predstojnikom na razpolago dodatne možnosti za reševanje težav ob večjem številu
odsotnih strokovnih delavcev (sodelovanje učiteljev, zaposlenih v CŠOD pri izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela, dodatno je bil sistemiziran svetovalni delavec, dana je
možnost za začasno oziroma občasno delo študentov). Prav tako je ministrstvo
doseglo, da je v Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) v
78. členu dana dodatna zakonska podlaga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, zaradi nujnih delovnih potreb v vzgoji in izobraževanju v času
obvladovanja virusa SARS-CoV-2. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko
sklene brez javne objave, vendar najdlje do 31. avgusta 2022. Za isto obdobje se lahko
pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima
opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge
pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni
zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.
Ravno v teh dneh pa ministrstvo pripravlja za predstojnike vzgojno-izobraževalnih
zavodov dodatna pisna pojasnila v zvezi reševanjem problematike nadomeščanja
odsotnih delavcev oziroma pravic tistih, ki so v trenutni situaciji bolj obremenjeni.
Glede izpostavljenega vprašanja, ali je ministrstvo vrtcem in šolam priskrbelo dovolj
mask FFP2 (uporaba katerih je pogoj za skrajšanje karantene) sporočamo, da se
šolam iz državnega proračuna že od marca 2021 redno zagotavljajo sredstva za
zaščitno opremo na podlagi (sedaj prenovljenega) Pravilnika o metodologiji financiranja
zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje,
izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, 204/21). Med upravičene stroške sodi tudi
osebna zaščitna opreme za zaposlene (npr. obrazne maske, zaščitna očala, vezirji,
zaščitne rokavice in druga osebna zaščitna oprema) in prostor (npr. zaščitne pregrade
iz pleksi stekel in druge podobne zaščitne pregrade, merilniki temperature, razpršilniki
za razkužila, naprave za dezinfekcijo zraka). Zaščitno opremo vzgojno-izobraževalni
zavodi nabavljajo sami in po zagotovilih predstojnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov
jo imajo dovolj.
Glede navedb, da so še zlasti zaostrene razmere v zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki imajo nameščene otroke in
mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami odgovarjamo, da s predstojniki teh
zavodov ves čas aktivno sodelujemo in jim, skladno z našimi pristojnostmi, pomagamo
pri reševanju izzivov, s katerimi se v tem času soočajo. Navedbe iz dopisa smo
preverili tudi pri predsednici Združenja ravnateljev zavodov ZČVM dr. Leonidi Zalokar,
ki vaših navajanj ni potrdila. To seveda ne pomeni, da se ne zavedamo obremenitev
zaposlenih, ampak da predstojniki, sicer res z veliko truda in ne brez težav, obvladujejo
situacijo in v največji možni meri, tako zaposlenim kot udeležencem vzgoje in
izobraževanja, zagotavljajo varno delovno in učno okolje.

Ministrstvo zakonito in redno izpolnjuje svoje obveznosti glede zagotavljanja sredstev
za izplačilo plač zaposlenim, zato ni jasno, za katere ustrezne dodatke, naj bi morali
zagotoviti sredstva. Če je z »ustreznimi dodatki« mišljen dodatek za delo v rizičnih
razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS, je potrebno seveda
poudariti, da tega dodatka ni dopustno izplačevati brez razglašene epidemije.

Lepo pozdravljeni,

mag. Radovanka Petrić
GENERALNA SEKRETARKA

