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OKROŽNICA: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela - dodatna pojasnila 

 

 
I. ZAŠČITNA OPREMA 

 

Z okrožnico z dne 8. 5. 2020 smo vas obvestili, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ) vsem zavodom za začetek zagotovilo zaščitno opremo za potrebe izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela. Po dogovoru z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) se bo del 

zaščitne opreme (zaščitne maske) delil preko izpostav Civilne zaščite do občinskega 

nivoja, od tu naprej pa jih boste prevzemali posamezni prejemniki. O vseh podrobnostih 

glede prevzema zaščitne opreme boste obveščeni s strani občin oziroma območnih štabov 

izpostav civilne zaščite. Razkužila za roke in razkužila za prostor šole priskrbijo v svoji režiji. 

  

Prosimo vas za solidarnost in zmernost pri prevzemu zaščitnih mask. V kolikor zavod že ima 

nabavljeno zadostno količino zaščitnih mask, vas prosimo, da v tem primeru uporabljate maske 

iz svojih zalog in tako omogočite uporabo tudi drugim, ki te zaščitne opreme nimajo ali jim jo 

primanjkuje. 

 

 

II. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

 

Z okrožnico, št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020, smo vam posredovali navodila o organizaciji in 

izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela do konca šolskega leta 2019/2020. Pri tem smo ob 

upoštevanju priporočil NIJZ in priporočil ZRSŠ zapisali, da se dejavnosti obveznega in 

razširjenega programa izvajajo znotraj iste skupine in v istem prostoru, pri čemer skupine ne 

prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo. V zvezi s tem vam predlagamo, da pri 

organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela šole smiselno upoštevate priporočila NIJZ in 

ZRSŠ, tako da boste v največji možni meri lahko zagotavljali varnost vseh vključenih učencev 

in zaposlenih in hkrati zagotovili izvedbo veljavnih programov. Navedeno pomeni, da šole pri 

oblikovanju skupin jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, skupin dopolnilnega pouka za 

učence od 4. do 8. razreda, skupin učencev, ki čakajo na organiziran prevoz in skupin 

obveznega izbirnega predmeta za učence 9. razreda, izjemoma (če organizacijsko v 

- OSNOVNE ŠOLE, 

- OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

- GLASBENE ŠOLE 

- ZAVODI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  



 

 

nobenem primeru ni možno zagotoviti priporočila NIJZ) lahko združite učence različnih 

skupin. 

 

V času postopnega odpiranja šol v šolskem letu 2019/2020 nekaterih skupin učencev ne bo moč 

oblikovati v okviru veljavnih normativov, zato bo posledično za izvajanje vzgojno izobraževalnega 

dela na šoli potrebno večje število strokovnih delavcev. Vzgojno izobraževalno delo izvajajo 

strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi. Če to organizacijsko ni izvedljivo, 

lahko vzgojno izobraževalno delo v dani situaciji izjemoma izvajajo tudi zaposleni v skladu s 

94. členom ZOFVI, torej strokovni delavci z ustrezno stopnjo izobrazbe in pedagoško 

izobrazbo (npr. učitelj fizike lahko izjemoma izvaja pouk matematike, spoznavanja okolja… od 

1. do 3. razreda). 

 

Zakonske omejitve glede tedenske učne obveznosti so nespremenjene, prav tako glede odmora 

med delovnim časom. Delo učitelja ne obsega samo učne obveznosti. V izjemnih primerih, ko  

vzgojno izobraževalnega procesa na šolah, ne boste mogli zagotoviti s svojimi zaposlenimi, se 

lahko obrnete na Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD- kontaktne telefonske številke 

041 393 148  ali 01 234 8600), ki vam bo po svojih zmožnostih pomagal s svojimi strokovnimi 

delavci, kar je dogovorjeno in usklajeno med CŠOD in MIZŠ.  

 

Dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj se za učence s 

posebnimi potrebami za zdaj še naprej izvaja na daljavo, učna pomoč pa se lahko za učence, ki 

bodo v šoli, izvaja tudi tam, pri čemer je treba upoštevati priporočila NIJZ. Učno pomoč naj izvajajo 

praviloma učitelji, ki se tudi sicer vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo posamezne skupine ali 

razreda, če je to le mogoče. 

 

Glede na priporočila NIJZ o umiku zaposlenega z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov 

odloča zdravnik - specialist medicine dela, prometa in športa, ki presoja individualno in so mu 

predlagane bolezni le smernice pri delu. Če zaposleni ne prinese potrdila medicine dela, da 

ne sme delati, in je sicer zdrav, ter ni bil v stiku z okuženimi, potem mora priti na delo. 

 

Zdravstvene omejitve za zaposlene v šoli za vrnitev na delovno mesto ob ponovnem odprtju šol, 

ki smo vam jih že posredovali in jih je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, 

prometa in športa, veljajo za vse delavce šole / zavoda.  

 

Lep pozdrav, 

 

 

 

       Anton Baloh 

               generalni direktor  

             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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