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Spostovane ravnateljice, spostovani ravnatelji in direktorji,

zahvaljujemo se yam, da ste skupaj s svojimi sodelavci, kljub mnogim tezavam in
zaeetnim neznankam, uspeli pripraviti vse potrebno za zaeetek novega solskega leta.
Vemo, da so nekatera vprasanja in usmeritve se nejasna. Cas, v katerem zacenjamo
solsko leto, je morda se bolj nenavaden in organizacijsko zahteven kot pred letom dni.
Za premagovanje virusa SARS-CoV-2 ze imamo v cepljenju primerno opora, a zaradi
hitrosti novega vala te bolezni moramo v preprecevanju sirjenja in hotenju, da
predsolsko in solsko dele potekata normalno, marsikaj se postoriti. Predvsem bo
pomembna cloveska in strokovna enotnost in zmoznost hitrega, vcasih vsakodnevnega
prilagajanja dani situaciji. Zato je pomembno stalno spremljanje strakovnih navodil
Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) in usmeritev Vlade Republike Siovenije
(Vlada). Pri tem imate, spostovane ravnateljice, ravnatelji, direktorice in direktorji,
kljueno vlogo.

Ze mnogokrat se je izkazalo, da je v slogi moe. In to je najmoenejsi ukrep, da
premagamo tezave, ki nas spremljajo ob zacetku solskega leta 2021/2022.

Pomembno je, da ze na prvi solski dan zagotovite varno in zdravo ucno okolje. Ob
ostalih preventivnih ukrepih je smiselno vse udelezence izobrazevanja opozoriti, naj se
vzgojno-izobrazevalnega procesa ze od prvega dne naprej udelezujejo Ie zdravi ucenci
in zaposleni brez znakov obolenj.

Seznanitev ucencev z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci sole ter z ravnateljem
naj poteka po varnostnem protokolu, ki ga pripravi vsaka sola.

V nadaljevanju yam posredujemo se nekaj informacij, ki yam bode pomagale usmerjati
nadaljnje aktivnosti.

1.IZVAJANJE POUKA

Izvajanje pedagoskega dela ste ze naertovali po »Modelu B« za vse stopnje vzgojno
izobrazevalnega delovanja. Podrobneje je Model B vsebinsko opredeljen v publikaciji



Solsko leto 2021/2022 v Republiki Sioveniji v razmerah, povezanih s covidom-19
(Modeli in priporocila), ki jih je izdal Zavod RS za solstvo (v nadaljevanju: publikacija
COVID-19). Sklep ministrice je v prilogi.

Kot ze receno v preteklih okroznicah Model B ne zahteva sistemskih sprememb v
smislu spreminjanja zakonodaje, saj gre za utecen nacin organizacije dela, pri cemer
se smiselno upostevajo priporocila za ohranitev varnosti in zdravja udelezencev
izobrazevanja.

Ministrica je 30. 8. 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega se bo izobrazevanje
izvajalo na daljavo v naslednjih primerih:

- zacasne omejitve ali prepovedi zbiranja Ijudi v zavodih s podrocja vzgoje in
izobrazevanja,

- epidemioloskim ukrepom prilagojene organizacije izobrazevalnega dela (izmenski
pouk, ... ),
- ugotovitve pristojnega inspektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za
preprecevanje sirjenja COVID-19 ali
- napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

2. SPREJEM UCENCEV

Nedvomno ste ze izvedli vse priprave za sprejem prvosolcev in ostalih ucencev.
Upostevajte dolocila Uredbe 0 spremembah in dopolnitvah Uredbe 0 izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okuzb z virusom SARS-CoV-2 in
Odlok 0 dolocitvi zacasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in
izobrazevanju ter visokem solstvu. Oba predpisa sta bila objavljena v Uradnem
Iistu st. 130/21 (https:/Iwww.uradni-list.si/ pdf/2021/Ur/u2021132.pdO. Podrobna
pojasnila smo yam posredovali v okroznici 6030-1/2021/71 z dne 24. 8.2021.

(Opomba: v prvih dneh septembra se bosta oba navedena predpisa/a glede na epidemiolosko situacijo
dopolnila. Kot vedno vas bomo 0 spremembah obvestili).

Na prvi solski dan ucence seznanite s preventivnimi higienskimi ukrepi, ki so pogoj za
ohranitev zdravega in varnega ucnega okolja. Spodbudite jih k trajnostnemu nacinu
prihajanja v solo, kot sta hoja in kolesarjenje.

3. SODELOVANJE S STARS I

Tudi sodelovanje s starsi je treba prilagoditi razmeram in ukrepom, ki jih mora vzgojno-
izobrazevalni zavod izvajati.

Starsi in druge osebe starejse od 15 let, lahko vstopajo v solo Ie, ce izpolnjujejo pogoj
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

Izjema so starsi in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred
osnovne sole, v osnovno solo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in
izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, saj zanje izjemoma ne
velja pogoj PCT. Obvezno pa je nosenje zascitne maske in upostevanje vseh drugih
preventivnih ukrepov: razkuzevanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zracenje
prostorov.
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Za vse druge prihode starsev v solo (na pogovorne ure in roditeljske sestanke) pa velja
vselej tudi pogoj PCT.

4. SPREMLJANJE POTEKA OKUZBE Z VIRUSOM COVID-19 V VZGOJNO-
IZOBRAZEVALNEM ZAVODU

Ob sumu ali potrjenem primeru okuzbe z virusom SARS-CoV-2 ravnate v skladu z
navodili NIJZ, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobrazevalnih zavodov, ter opredelite tesne
kontakte in visoko rizicne tesne kontakte ucenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so
potrebni za zajezitev sirjenja okuzbe.

Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte ucenca oziroma
dijaka in spremlja epidemiolosko situacijo v vzgojno-izobrazevalnem zavodu.

Se vedno ostaja v veljavi spremljanje okuzbe ucencev in zaposlenih Z virusom SARS-
CoV-2 z aplikacijo »COVID-19-STANJE NA VIZ ZAVODIH«.

5. SAMOTESTIRANJE ZA UCENCE IN DIJAKE

V okroznici st. 6030-1/2021/73 z dne 27. 8. 2021 smo yam predstavili potek
samotestiranja ucencev oziroma dijakov. Ponavljamo priporocilo NIJZ, da ucenci
oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvecer ali v ponedeljek zjutraj.
Trenutno je samotestiranje za ucence in dijake prostovoljno.

Samotestiranja ne izvedejo ucenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19
in od zacetka simptomov bolezni ni minilo vee kot sest mesecev, ter tisti, ki so bili
cepljeni in je od vzpostavitve zascite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot
devet mesecev.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju ucenec ali dijak oziroma
njegovi starsi ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega
zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika, pa dezurno sluzbo ali
kontaktno tocko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo
verizne reakcije 5 polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik ucenca
oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dezurna sluzba, ucenca oziroma
dijaka napoti na testiranje 5 testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni tocki
zdravstvenega doma za testiranje 5 testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starsi ali
zakoniti zastopniki, ucenca oziroma dijaka.

Ucenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do
prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in uposteva navodila
Nacionalnega instituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

Opozorite starse (zakonite zastopnike ucenca ali dijaka), ucence in dijake, da v
primerih pozitivnega rezultata testa PCR nemudoma obvestijo ravnatelja vzgojno-
izobrazevalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj in izbranega
osebnega zdravnika ucenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dezurno
sluzbo.

V primeru negativnega rezultata testa PCR se ucenec ali dijak lahko udelezi pouka
oziroma rednega izobrazevalnega procesa ter izvajanja obsolskih in izvensolskih
dejavnosti.
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Vsi postopki samotestiranja in ravnanj veljajo tudi za ucence, vkljueene v glasbene
sale.

6. DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE, PLAVALNI TECAJ. INTERESNE
DEJAVNOSTI

Ob upostevanju priporoeil NIJZ se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vkljueno z
dnevi dejavnosti, ekskurzije, sola v naravi in plavalnimi teeaji.

Pri naertovanju in izvedbi se upostevajo navodila za izbrani model B.

V prilogi je tudi dopis Izvajanje sale v naravi in dni dejavnosti v solskem letu 2021/2022

7. PREVOZ UCENCEV IN DIJAKOV

Prevozi ucencev in dijakov se izvajajo v skladu 5 higienskimi priporoeili NIJZ.

8. SOLSKA PREHRANA

Solska prehrana se bo izvajala na enak naein kat ob zakljueku solskega leta
2020/2021. Cena malice ostaja nespremenjena. Usmeritve za varna izvedbo
prehranjevanja so prav taka objavljene v brosuri Zavada RS za solstvo; izvedba po
Modelu B.

9. SOLSKI KOLEDAR

Naertujemo spremembo podrobnejsih navodil a solskem koledarju za solsko leta
2021/2022. Predvidevamo, da bo ponedeljek, 7.2. 2022 pouka prost dan. Proslave za
obelezitev Presernovega dne, slovenskega kulturnega praznika, se boda ob uveljavitvi
spremembe izvedle v petek, 4. 2. 2022.

10. FINANCIRANJE ZASCITNE OPREME

V okroznici st. 406-44/2020/279, ki ste jo prejeli dne 30. 8. 2021, sma vam posredovali
dodatna pojasnila a financiranju zaseite opreme. Okroznica med drugim pojasnjuje, da
se v skladu 5 6. elenom Pravilnika a metodologiji za financiranje zaseitne opreme in
dezinfekcijo prostorov izvajalcem storitev na podroeju vzgoje, izobrazevanja in znanosti
(Uradni list RS, st. 26/21 in 51721 - popravek) med upravieene stroske lahko uvrsti
tudi nakup naprav za dezinfekcijo zraka z UV-C svetlobo, ee ponudnik naprave
zagotavlja, da je ueinkovita tudi v prepreeevanju sirjenja okuzb z virusom SARS-CoV-
2Covid - 19 in je varna za uporabnike.

Drugi pomembni napotki so razvidni iz navedene okroznice.

Pri zagotavljanju preventivnih zaseitnih sredstev vam svetujemo, da si v okviru
sredstev za materialne stroske nabavite zaseitna sredstva in opremo za vsaj mesec
dni.
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11.ZASCITNE MASKE

Veljavnost adloka 0 zacasnih ukrepih za zmanjsanje tveganja okuzbe in sirjenja
okuzbe z virusom SARS-CoV-2 (ad 10k) je podaljsana do 5. 9. 2021. Kot vam je
poznano odlok doloea obveznost nosenja zaseitnih mask pri gibanju in zadr:zevanju v
vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaseitna maska je obvezna tudi pri gibanju
in zadr:zevanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, ee ni mogoee zagotoviti 1,5 m
medosebne razdalje.

Ker sola steje skladno s citiranim odlokom za zaprt javni prostor, je nosenje zaseitnih
mask obvezno. razen za izjeme, dolocene v 3. elenu odloka, obvezno.

Izjeme so:

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. ueenci v osnovni soli do vkljueno 5. razreda, izkljueno ko so v matienemu
oddelku,

3. vzgojitelji predsolskih otrok in vzgojitelji predsolskih otrok-pomoeniki pri opravljanju
neposrednega dela z otroki,

4. visji in visokosolski ueitelji, kadar predavajo za zaseitno pregrado iz stekla ali
podobnega materiala,

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ee je zagotovljena medosebna
razdalja vsaj 2 metra,

6. osebe, ki izvajajo individualno sportno vadbo, ee je zagotovljena medosebna
razdalja
vsaj 3 metre,

7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaseitne maske iz objektivnih
razlogov
onemogocena,

8. ueenci in dijaki pri pouku sportne vzgoje in pouku sporta.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi. gluhonemimi in naglusnimi osebami se, ob
upostevanju zaseite vseh udelezenih, uporaba zaseitnih mask lahko zaeasno opusti. ee
je mogoce zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali ce
komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

12. NAVODILA NIJZ

Nacionalni institut za javno zdravje je dne, 30. 08. 2021, objavili Navodila vzgojno-
izobrazevalnim zavodom (VIZ) in dijaskim domovom (DO) ob sumu ali potrjenem
primeru okuzbe s SARS-CoV-2 v zavodu za solsko leto 2021/22. Navodila so bila
pripravljena na izkusnjah epidemioloske sluzbe iz solskega leta 2020/2021 in vezana
na postopke doloeanja karantene na domu za visokoriziene tesne kontakte po
spremenjenem Zakonu 0 nalezljivih boleznih. Protokol za solsko leto 2021/22 se od
lanskega protokola razlikuje v tem, da vodstvo VIZ ne priporoea karanten na domu,
ampak seznam visokorizienih kontaktov posreduje na NIJZ (nov namenski elektronski
naslov), kjer izvedejo nadaljnje postopke (napotitev v karanteno, posiljanje navodil,
itd.).
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Protokol za solsko leto 2021/22 je usklajen z Ministrstvom za izobrazevanje, znanost in
sport.

Navodila so dostopna na: htlp:/Iwww.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

13. OR POROCllO IN SISTEMIZACIJA ZA SOlSKO lETO 2021/2022

Skupaj 5 to okroznico vam posredujemo se okroznico 0 vnosu podatkov v aplikacijo
OR porocilo in Sistemizacijo za solsko leto 2021/2022. V okroznici so opredeljeni
postopki vnosa, navodila in roki za izpolnitev obeh aplikacij. Pravilen vnos podatkov
neposredno vpJiva na uspesno poslovanje zavoda. Vneseni podatki bode tudi osnova
za pripravo Sklepa 0 financiranju dejavnosti.

Pricakujemo, da podatke 0 novem solskem letu vnesete v OR porocilo do petka, 17.9.
2021.

Osnovne sole 5 prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobrazevanje otrok in
mladostnikov 5 posebnimi potrebami boste 0 roku vnosa podatkov obvesceni
naknadno.

14. HRAMBA ilDN

V skladu 5 44. b clenom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobrazevanja v
Republiki Sioveniji ravnatelj pred zacetkom solskega leta na podlagi predloga letnega
delovnega nacrta zavoda za novo solsko leto sprejme iLDN za vsakega ucitelja. V tem
dokumentu opredeli obseg in razporeditve del in nalog v skladu 5 pogodbo 0 zaposlitvi
za referencno obdobje (solsko leto). V prilogi te okroznice vam posredujemo
priporocen obrazec za izdelavo iLDN in navodila za njegovo izpolnjevanje. Obrazec
formalno v podrocnih predpisih ni posebej predpisan, zato na normativni ravni tudi ni
izrecno doloceno, do kdaj ga je sola dolzna hraniti.

V skladu 5 14. clenom Zakona 0 evidencah na podrocju dela se dokumenti 5 podatki 0
delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca 0 zaposlenih delavcih, in izvirne
listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco 0 zaposlenih delavcih, hranijo
kot Jistina trajne vrednosti, ki jo mora delodajalec predloziti na zahtevo pristojnega
organa.
Glede na navedeno ureditev se iLDN hrani trajno.

15. DEZURSTVO UCENCEV OB VHODIH V SOLO.

Ukrepi za samozascitno ravnanje narekujejo poostren nadzor nad prihodi v prostore
vzgojno-izobrazevalnega zavoda. Zavodi v hisnem redu dolocate rezime prihodov in
odhodov zaposlenih v zavodu in uporabniki storitev ter dobavitelji. Predlagamo, da so
vhodna vrata v zgradbo zavoda varovana s tehnicnimi pomagali (kamera). Prav tako
predlagamo zaklepanje vrat v casu, ko se izvaja vzgojno-izobrazevalni proces. Nikakor
pa ni dopustno, da opravljajo nadzor nad prihodi in izhodi ucenci ali dijaki tako
imenovani dezumi ucenci. Ti nimajo opravilne sposobnosti in ne morejo prevzeti
odgovornosti za ravnanje oseb, ki vstopajo v prostor, so pa lahko mocno ogrozeni od
obiskovalcev.
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ZAKLJUCEK
Tako kot doslej vas bomo 0 morebitnih spremembah predpisov obvestili takoj, ko bode
ti objavljeni.

INSE

Do nadaljnjega je vodenje Sektorja za osnovno solstvo ponovno prevzel Boris
Zupancic. V nujnih primerih je telefonsko dosegljiv na stevilki (01) 400-5238 ali 030 463
807.

S prijaznimi pozdravi,

mag. Helena Kujundzic Lukacek
v. d. generalne direktorice

Direktorat za predsolsko vzgojo
in osnovno solstvo

Priloga 1: Sklep 0 izvajanju vzgojno - izobrazevalnega dela v javnih zavodih na
podrocju vzgoje in izobrazevanja v solskem letu 2021/2022

Priloga 2: Vnos podatkov v aplikacijo OR Porocilo in Sistemizacija za solsko leto
2021/22

Priloga 3: Vnos podatkov v aplikacijo OR Porocilo in Sistemizacija za glasbene sole za
solsko leto 2021/22

Priloga 4: Obrazec iLDN za solsko leto 2021/22
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