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Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, 
 
na ministrstvu smo  pripravili aplikacijo za spremljanje aktivnosti zaposlenih in 
spremljanje poteka pouka na daljavo za obdobje razglasitve epidemije in izrednih 
razmer.  
 
V aplikacijo bo potrebno v prvem delu poročila dnevno (od ponedeljka, 16.3.2020 dalje 
– tudi »za nazaj«) poročati o številu zaposlenih, kateri delajo na šoli, od doma, so na 
izrednem dopustu, rednem letnem dopustu, na negi, bolniško odsotni (posebnost pod 
točko »NUJNO«, ki jo je potrebno opraviti najkasneje do jutri, 19.3.2020 do 12.00  ure). 
Izpolnitev tega dela aplikacije velja za vse naslovnike okrožnice (vrtce in šole).  
 
V drugem delu poročila, ki ne velja za vrtce,  pa bo potrebno dnevno vpisati na kakšen 
način poteka pouk na daljavo za posamezni razred (spletna učilnica, e-pošta…) oz. ali je 
izobraževanje na daljavo še v pripravi. Zavedamo se, da je vsaka šola specifično 
organizirana in bo načine poteka pouka na daljavo včasih težko opredeliti s ponujenimi 
opcijami. Prosimo vas, da se v takih primerih po tehtnem premisleku sami odločite, 
katera od ponujenih oblik najbolj ustreza dejanskemu stanju in to vnesete v aplikacijo.  
V aplikaciji imate tudi možnost pisanja opomb, kjer lahko na kratko obrazložite, 
svetujete, opozorite o posebnostih s katerimi se srečujete. 
 
NUJNO 
 
Danes., 18.3.2020 smo z Ministrstva za javno upravo prejeli dopis – prošnjo vsem 
ministrstvom v Republiki Sloveniji k takojšnjemu ugotavljanju stanja na tem področju z 
vsebino: 
 
»…na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 

območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), ki je začela veljati 12.3.2020 ob 18. uri 
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je bila razglašena epidemija za celotno območje Slovenije. Zaradi razglasitve epidemije in 

priprave ukrepov v tej zvezi vas z namenom ocene finančnih učinkov prosimo, da nam 

posredujete: 

- podatek o deležu zaposlenih, ki trenutno opravljajo delo na delovnem mestu, 

- podatek o deležu zaposlenih, ki trenutno opravljajo delo doma,  

- podatek o deležu zaposlenih, ki zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz 

poslovnega razloga, čakajo na delo doma, 

- podatek o deležu zaposlenih, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma, 

- podatek o deležu zaposlenih, ki koristijo letni dopust. 

V primeru, da bi razglasitev epidemije veljala še tudi v mesecu aprilu in menite, da bi se delež 

zaposlenih glede na trenutno situacijo spremenil, vas prosimo, da nam posredujete tudi oceno 

deležev zaposlenih v mesecu aprilu po posameznih alinejah…« 

 
Iz preteklih dni (ponedeljek, torek), ko smo aplikacijo urejali in uskladili s predstavniki 
združenja ravnateljev, smo jo danes, 18.3.2020 še nekoliko prilagodili skladno z 
zahtevami MJU in dodali specifike področja VIZ. 
 
Podatke za zaposlene (velja za vse naslovnike) po priloženih navodilih  v aplikacijo za 
vaš zavod zabeležite najkasneje do jutri, 19. 3. 2020  do 12.00 ure.  Na MIZŠ bomo 
skladno z zahtevami MJU podatke  ustrezno obdelali (sumirali), pripravili poročilo in 
posredovali  naslovniku do 16.00  ure. 
 
Za dosledno izpolnitev naloge in  sodelovanje se vam zahvaljujemo. 
 
Lep pozdrav! 
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