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Zadeva: Sproščanje ukrepov v vzgoji in izobraževanju ob prehodu v rumeno fazo  
 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji, 
 
 
zaradi spodbudne epidemiološke slike je Slovenija prešla v rumeno fazo, zato je Strokovna 
svetovalna skupina Ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19 (v 
nadaljevanju: DS) do posameznih odprtih vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja, ki so se 
pojavila ob prehodu v rumeno fazo, na sestanku dne 17. 5. 2021 zavzela naslednje stališče: 
 
»DS predlaga, da se znotraj razrednega mehurčka (opomba ministrstva: oddelka) aktivnosti 
(plavalni tečaji, šola v naravi, ipd.) lahko začnejo izvajati (ob upoštevanju priporočil NIJZ za 
preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2). Za zunanje izvajalce teh aktivnosti DS 
predlaga sistem PCT (prebolevnik, cepljen, testiran). DS odsvetuje sproščanje aktivnosti, kjer 
prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov/skupin, razen če se izvajajo samotestiranja za 
vse udeležence (izjema prebolevniki)«. 

  
Navedeno stališče pomeni, da se ob upoštevanju priporočil NIJZ in dela v t. i. mehurčkih lahko 
izvajajo vsi programi, vključno z bivanjem v naravi (vrtci), dnevi dejavnosti, šolo v naravi in 
plavalnimi tečaji v vrtcih in osnovnih šolah.  
 

 Izvedba šol v naravi je možna le v okviru enega oddelka, torej mehurčka, v 
skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Priporočamo, da v največji možni meri koristite 
nastanitvene zmožnosti Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Ob tem poudarjamo, da 
upoštevate ohranjanje mehurčka tako pri nastanitvi, prehrani kot tudi vseh drugih 
aktivnostih. 

 

 Dopustno je tudi izvajanje dni dejavnosti in ekskurzij v skladu s priporočili 
NIJZ ter ostalimi predpisi, vezanih na preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19. 
Dnevi dejavnosti se izvajajo v čim večji meri na prostem. Obiski muzejev, knjižnic, gledališč, 
galerij in podobno potekajo v okviru enega oddelka oz. mehurčka.  

 

 V mehurčkih in v skladu s priporočili je ponovno možna tudi organizacija 
plesnih vaj in valete ob zaključku osnovne šole ter druge dejavnosti, ki jih v šolsk ih prostorih 
izvajajo zunanji izvajalci (PCT). Priporočamo, da valeto izvedete na prostem.  

 

 Ob upoštevanju priporočil NIJZ ter ostalih predpisov, vezanih na 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS CoV-2 se v glasbeni šoli lahko izvajajo vaje 
orkestrov in nastopi učencev, ki so del izvedbe rednega programa glasbene šol. V 
priporočilih za glasbene šole NIJZ navaja: »Pri pouku pihal, trobil in petja zaradi 



 

povečanega  (forsiranega) sproščanja izdihanega zraka obstaja večje tveganje za okužbo. 
Priporočamo, da se pouk izvaja le posamezno.« Glede na to ministrstvo predlaga, da pouk 
pevskega zbora in orkestrov, v katerih sodelujejo pihala in trobila, še vedno izvajate na 
daljavo.  

 
Ministrstvo za zdravje ob sproščanju ukrepov in ponovnem odpiranju različnih dejavnosti 
poudarja pomen učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov, kot enega ključnih ukrepov 
pri omejevanju širjenja SARS CoV-2. Dopis ministrstva prilagamo. 
 
 
Nova priporočila NIJZ za osnovne in glasbene šole 
 
NIJZ je na spletni strani dne 18. 5. 2021 objavil dokument »Prilagoditve k priporočilom v 
dokumentu Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19« in dne 19. 5. 
2021 dokument »Priporočila za  preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 za glasbene 
šole«. Priporočila odgovarjajo na številna vprašanja, ki jih je NIJZ v preteklih  dneh prejel v zvezi 
z vsebino, ki jih priporočila opredeljujejo (npr. šole v naravi, obšolske dejavnosti...). 
 
Povezave do dokumentov: 
 
Osnovne šole: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_k_modelu_b_os.pdf 
 
Glasbene šole: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/glasbene_sole.pdf 
 
 
Šole in vrtci na nas naslavljate še druga vprašanja, vezana na izvajanje posameznih oblik 
vzgojno-izobraževalnega dela, na katera upoštevaje zgoraj navedeno stališče strokovne 
skupine in priporočila NIJZ, zaenkrat še ni mogoče podati odgovorov v smeri rahljanja ukrepov 
(npr. združevanje oddelkov vrtcev ob začetku in koncu poslovalnega časa vrtca; organiziranje 
pouka v manjših učnih skupinah). Strokovna skupina, kot izhaja iz njenega stališča, 
odsvetuje sproščanje vseh aktivnosti, kjer prihaja do mešanja otrok iz različnih 
oddelkov/skupin, razen če se izvajajo samotestiranja za vse udeležence (izjema 
prebolevniki).  
 
 
 
S spoštovanjem,                                             
 
 
                                 
 mag. Helena Kujundžić Lukaček  

v. d.  generalne direktorice 
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 
     Po pooblastilu št. 020-29/2021/8 z dne 17. 5. 2021 

        Vida Starič- Holobar, univ. dipl. iur. 

                   Vodja Sektorja za predšolsko vzgojo 

 

 

 

Priloga: 

- dopis Ministrstva za zdravje z dne 12. 5. 2021 
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