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OKROŽNICA o usmeritvah za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020

Spoštovani, 

v okrožnici, št. 603-3/2020/59, ki smo vam jo poslali 14. oktobra 2020, smo vas že seznanili z 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških 
domovih v naslednjih 14 dnevih.

V želji, da boste na prehod izobraževanja na daljavo kar se da dobro pripravljeni, vam v 
nadaljevanju posredujemo nekaj ključnih informacij. 

1. Organizacija dela v času izobraževanja na daljavo

Odločitev, ali bodo učitelji opravljali delo na domu ali delovnem mestu, je stvar organizacije dela
posameznega zavoda. Če bodo zaposleni opravljali delo od doma, se jim lahko delo odredi na 
podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) za čas izjemnih okoliščin, ali s 
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Pojasnilo oziroma mnenje  pristojnega ministrstva v zvezi z izvajanjem 169. člena ZDR-1 je na 
voljo na spletni povezavi: 

https://www.gov.si/novice/2020-09-22-odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-
izjemnih-okoliscin/

2. Prehajanje med regijami

Začasna prepoved prehajanja med regijami je urejena z Odlokom o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20). Ta odlok 
se za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb, ne uporablja. 

Za zaposlene, ki bi prihajali na delovno mesto in bi pri tem prehajali iz ene statistične regije v 
drugo, mora delodajalec zagotoviti dokazilo – zadostuje tudi elektronsko sporočilo delodajalca, 
da opravlja delo na delovnem mestu.  
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2. Izvajanje dejavnosti, ki niso del šolskega programa 

V zaprtih šolskih športnih objektih se ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-
izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. Dovoli se le izvajanje športnih 
tekmovanj ter treningov registriranih športnikov, pri čemer je seveda potrebno dosledno 
upoštevati priporočila NIJZ glede uporabe zaprtih športnih objektov.

3. Zagotavljane računalniške opreme

Zagotavljanje računalniške opreme za dijake, ki nimajo opreme za izobraževanje na daljavo, bo 
na enak način kot že v času izrednih ukrepov od marca do junija 2020 potekalo preko šol, kjer 
se dijaki šolajo. Šole lahko izposojate svojo opremo, če pa bi vam jo primanjkovalo, se lahko 
obrnete na Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije – Arnes, in sicer preko aplikacije EDO.

4. Maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza

Spremenjen je bil tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 124/20 in 135/20), ki med drugim ureja tudi 
nošenje mask. Sprememba velja od danes, 16. oktobra 2020 (Uradni list RS, št. 143/20). 
Odlok določa, da je obvezno nošenje zaščitne maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih 
in v osebnih vozilih v vseh statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh 
presega 140 na 100.000 prebivalcev. 

Izjeme od obveznosti nošenja maske na odprtih javnih krajih so določene v prvem odstavku 
3. člena, ki med drugim določa, da se ta odlok ne uporablja za dijake v srednji šoli, izključno, ko 
so v matičnem oddelku in za višješolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla 
ali podobnega materiala. 

5. Drugo

Odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki je 
začel veljati 9. oktobra 2020, in sprememba tega odloka (Uradni list RS, št. 143/20), ki je začela 
veljati 16. oktobra 2020, določata, da je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi (2. 
člen).. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno 
razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Posledično se govorilne ure, roditeljski sestanki, seje strokovnih aktivov, učiteljskega zbora, 
sveta staršev, sveta šole ter druge seje in sestanki, praviloma izvajajo na daljavo. Le izjemoma 
pa se te dejavnosti izvajajo v prostorih šole ob upoštevanju omejitev iz odloka, pri čemer je 
treba dosledno upoštevati tudi vse ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe (varnostna razdalja, 
nošenje mask, razkuževanje rok…). 

S spoštovanjem in z lepimi pozdravi.

mag. Nataša Kranjc
v. d. generalne direktorice

Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih
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Priloge:

1. Vzorec sklepa o odreditvi opravljanja dela na domu
2. Tabela NIJZ – Stopnjevanje ukrepov v zadnjem delu »Oranžne faze«
3. Podatki MIZŠ (grafi)
4. Pojasnila športni programi
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