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Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 

 

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z dnem začetka uporabe 

tega odloka bo prenehal veljati do sedaj veljavni Odlok o začasni prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,  št. 67/20). Novi 

odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

(predvidoma bo objavljen 29. 5. 2020), uporabljati pa se bo začel 1. junija 2020. 

 

Z odlokom ni več določena prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah 

s prilagojenim programom, z izjemo 1. in 2. junija 2020, ko se začasno še vedno  

prepoveduje zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s 

prilagojenim programom. Odlok vsebuje tudi določbo o upoštevanju navodil Ministrstva 

za zdravje in NIJZ. 

 

V osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se v ponedeljek, 1. 6. 2020 

vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020  pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. 

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) 

potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno 

pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še,  

pripravil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju  se organizira v matični 

učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji 

(skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema izbirni predmeti). Pri tem je 
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potrebno poskrbeti tudi za organizacijo šolske prehrane in dejavnosti v okviru 

razširjenega programa tako, da bo stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj.  

 

S 1. 6. 2020 se v prostorih vrtca in šole lahko izvaja tudi dodatna strokovna pomoč. 
  
Priporočamo, da ob zaključku pouka v tem šolskem letu pripravite ustrezne protokole 
ravnanj ob posameznih posebnih situacijah in ob izvedbi posamezne posebne 
aktivnosti (npr. valeta, podelitev spričeval, proslava ob državnem prazniku…) in pri tem 
upoštevate priporočila NIJZ ter  ZRSŠ. Te aktivnosti se lahko na primer izvedejo 
znotraj oddelčnih skupnosti (podelitev spričeval, pohval, priznanj…), po »šolskem 
radiu« (proslava), v kolikor ga šola ima, v organiziranih dejavnostih, upoštevajoč 
priporočeno socialno distanco in pri zbiranju v skupinah dovoljeno število oseb. 
 

Predvidoma jutri, bodo objavljena  podrobna prenovljena navodila NIJZ za nadaljnje 

delovanje šol. Zaščitna oprema se še naprej uporablja v skladu s priporočili NIJZ. 

 

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

  Anton Baloh 

generalni direktor 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

 

   

 

Prilogi: 

1. Priporočila ZRSŠ 

2. Priporočila NIJZ 
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