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                   OKROŽNICA v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v prihajajočem tednu in                       
   testiranjem PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni 

             
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam pošiljamo naslednje informacije: 
 
1. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 
 
Kot smo vas že obvestili, je 25. aprila 2021 prenehal veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja 
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih (Uradni list RS, 53/21 in 60/21). Posledično so se odprla vrata vseh vzgojno-
izobraževalnih zavodov. 
 
V prihajajočem tednu boste tako v šolah nadaljevali z izvajanjem nekoliko prilagojenega modela 
C, kar pomeni, da se v šoli stalno izobražujejo dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov 
nižjega poklicnega izobraževanja. Ostali dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en 
teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica teh dijakov oziroma oddelkov. Slednje velja tudi 
za dijake za izvedbo praktičnega pouka in izvedbo individualnega pouka v izobraževalnih 
programih umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri.  

 

Dijaški domovi so odprti za vse dijake, pri čemer zagotavljajo nastanitev za vse tiste dijake, ki 

so pri pouku glede na rotacijo.  
 
Prav tako so še naprej omogočena predavanja tudi na višjih strokovnih šolah. Priporočen je 
hibridni model, torej kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na 
daljavo.  
 
Hkrati vse vzgojno-izobraževalne zavode ponovno naprošamo k odgovornemu ravnanju in 
upoštevanju smernic  Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so za področje izobraževanja objavljena na 
spletni strani: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.  
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https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje


 

2. Testiranje zaposlenih 

 

Glede testiranja oseb, ki delajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih velja, da se morajo v skladu z 

Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 

SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21 

in 64/21) enkrat tedensko udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega 

presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in negativen izvid 

testiranja sporočiti predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo 

predstojnik pooblasti. 
 
Osebam, ki delajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih se ni treba testirati, če: 

1. predložijo dokazila o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega 
testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), 

2. predložijo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od 
prejema: 
-  drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 
-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
-  prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
najmanj 21 dni, 
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 
-  prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 
najmanj 21 dni, 
-  drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 
-  drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali 
-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 
ali 

3. predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen 
če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, 
da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev. 

 

3. Protokol testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni 

 

Ministrstvo za zdravje RS je pripravilo Protokol testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v 

karanteni. Podrobnejše pojasnilo vam pošiljamo v prilogah 1 in 2. 
 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
       mag. Nataša Kranjc 

               v. d. generalne direktorice  

                               Direktorata za srednje in višje šolstvo 

                                                                                     in izobraževanje odraslih 

 

 

 

 

 

PRILOGE:  

 

- Priloga 1: Dopis Ministrstva za zdravje 

- Priloga 2: Protokol testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni 


