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Pravila zagotavljanja izobraževanja na daljavo1 v primeru 
neizpolnjevanja pogoja PCT in odklonitve samotestiranja 

 

1. UVODNE UGOTOVITVE 

Vlada RS je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021, v 
nadaljevanju Odlok, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3480/odlok-o-
spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-
nalezljivo-boleznijo-covid-19) za vse dijake predpisala obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, za dijake, ki 
tega pogoja ne izpolnjujejo, pa obvezno samotestiranje v prostorih šole oz. dijaškega doma, in sicer 
od srede, 17. 11. 2021.   

Omenjeni odlok za dijake, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT oz. se ne želijo samotestirati, začasno 
prepoveduje zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sodelovanje pri pouku v šolskih prostorih in 
pri drugih organiziranih oblikah dela z dijaki.  

Ravnateljica ŠCRS zato na osnovi 49. člena ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF,  57/12-
ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-K, 25/17 – Zvaj, 123/21- ZOFVI-L, 172/21-- ZOFVI-M) za 
zagotavljanje uresničevanja pravic in dolžnosti dijakov sprejemam spodnja pravila zagotavljanja 
izobraževanja na daljavo v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT in odklonitve samotestiranja.  

 

 

2. NALOGE RAZREDNIKA 

2.1 Razrednik vzpostavi komunikacijo s starši, kot opravičljiv razlog izostankov v šoli sprejme 

zavračanje samotestiranja v šolskih prostorih in dijakov izostanek vnese v eA kot napovedano 

odsotnost.  

2.2 Obvesti učitelje oddelčnega učiteljskega zbora.  

2.3 Je tedensko v stiku z dijakom, ki se izobražuje na daljavo, spremlja posebnosti tovrstnega načina 

dela in dijakovega učenja ter pomembne informacije posreduje učiteljem oddelčnega učiteljskega 

zbora oz. ravnateljici v podporo učenju dijaka.  

 

  

 
1 Besedna zveza izobraževanje na daljavo se v tem dokumentu uporablja za zagotavljanje dostopnosti do 
izobraževanja in ne pomeni isto kot pouk na daljavo.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3480/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3480/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3480/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
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3. NALOGE PEDAGOŠKEGA KADRA 

3.1 Učitelj vsakega posameznega predmeta v razredu, kjer so dijaki, ki odklanjajo samotestiranje v 
šoli, vsak dan sproti v spletni učilnici objavi bistvene podatke o poteku ure (obseg snovi, temeljni cilji, 
literatura); to lahko naredi zjutraj, pred pričetkom pouka, ali popoldne, ko zaključi s poukom tistega 
dne.   

3.2 Učitelji vsakega posameznega predmeta v spletni učilnici objavi učne liste, ki jih dijaki rešujejo pri 
pouku; če učitelj pri uri pouka uporabi PPT/videoposnetek/dodatni članek …, ta PPT/ 
videoposnetek/dodatni članek objavi v spletni učilnici.  

3.3 Učitelj lahko, ko v razredu izvaja uro, preko spletne učilnice vklopi povezavo Google Meet, da 
tisto konkretno uro spremlja tudi dijak, ki je doma; učitelj to naredi, če presodi, da gre za tak tip učne 
ure, da je to smiselno in bo učinkovito; obveznost dijaka, ki se ne samotestira, je, da se z učiteljem 
vnaprej dogovori o vključitvi v videokonferenčno uro, da lahko učitelj pravočasno pripravi vse 
potrebne tehnične pripomočke.  

3.4 Učitelj dijaku, ki se ne samotestira v šoli, omogoči izvedbo konzultacijskih ur po videokonferenčni 
povezavi v času rednih tedenskih govorilnih ur.   

3.5 Vsa ocenjevanja znanja (pisna in ustna) potekajo izključno v šoli. 

 

4. NALOGE STARŠEV IN DIJAKOV 

4.1 Starši razrednika obvestijo, da se njihov otrok ne bo samotestiral v šoli. Polnoleten dijak lahko o 
tem razrednika obvesti sam, razrednik pa potem o tem obvesti starše.  

4.2 Dijak si od sošolcev pridobi zapiske, če to želi.  

4.3 Dijak se z učiteljem posameznega predmeta dogovori o sodelovanju pri videokonferenčni uri 
pouka.  

4.4 Dijak se o izvedbi konzultacijskih ur dogovori neposredno z učiteljem posameznega predmeta.  

 

Ta pravila veljajo, dokler ne bo Vlada RS preklicala odloka o obveznem samotestiranju v šoli oz. dokler 
pristojne službe ne ovržejo nevarnosti širjenja virusa, uporabljati pa se pričnejo 17. 11. 2021.  
 

V Rogaški Slatini, 16. 11. 2021 
 
Mag. Dubravka Berc Prah, 
ravnateljica ŠCRS 
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