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OKROŽNICA v zvezi izvajanjem izobraževanja v prihajajočem tednu 

 

 

Spoštovane direktorice, spoštovani direktorji,  

spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  

 

 

glede na trenutno epidemiološko sliko tudi v prihajajočem tednu ostajamo v t. i. rumeni fazi. To 

pomeni, da bo pouk v srednjih šolah potekal po modelu B, vsi dijaki se izobražujejo v šoli 

oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako so za vse dijake odprti dijaški domovi. 

Tudi na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo, dejavnost 

izobraževanja odraslih bo tudi v prihodnje potekala brez omejitev. 

 

Glede testiranja zaposlenih in nošenja mask ni sprememb. Še naprej velja Odredba o izvajanju 

posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za 

osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki določa obvezno testiraje zaposlenih. 

Obvezne ostajajo tudi maske, razen za dijake pri pouku športne vzgoje.  

 

 

1. Priporočila NIJZ za srednje šole k modelu B 

 

Obveščamo vas, da je NIJZ  pripravil nova priporočila za srednje šole, v katerih med drugi 

podajajo odgovore na številna vprašanja, ki jih prejemajo s strani srednjih šol.  Priporočila so 

objavljena na spletni strani:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_k_modeu_b_ss.pdf 

S strani Ministrstva za zdravje smo bili naprošeni, da vas opozorimo na nujnost zagotavljanja 

optimalnega prezračevanja prostorov. Osnovni dokument o pomenu prezračevanja v času 

širjenja SARS-CoV-2 je objavljen na  spletni strani NIJZ, kjer so hkrati objavljena tudi navodila 

za prezračevanje prostorov: https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-

preprecevanje-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2 in https://www.nijz.si/sl/navodila-za-

prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19. Na NIJZ 

so za najbolj razširjene dejavnosti pripravili podrobna priporočila za njihovo varno izvajanje, ki 

jih najdete na spodnji povezavi. Če med njimi ne najdete priporočil za specifično dejavnost, se 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_k_modeu_b_ss.pdf
https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/pomen-prezracevanja-zaprtih-prostorov-za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19


 

smiselno uporabljajo zgoraj navedena navodila in priporočila za sorodne dejavnosti (povezava: 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).  

 

2. Objavljena podrobnejša navodila o šolskem koledarju 2021/2022 

 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, 
9/20 in 67/21) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Podrobnejša navodila o 
šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2021/2022, objavljena na spletni strani: 
https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-srednje-sole/ 

 

 

 

S prijaznimi pozdravi. 

 

 

 

              mag. Nataša Kranjc 

                                               v.d. generalne direktorice 

                                                         Direktorata za srednje in višje šolstvo 

                                                                   ter izobraževanje odraslih 
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