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VSEM DELAVCEM IN DIJAKOM SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA

Na podlagi 3. odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP), Srednja trgovska šola Ljubljana izdaja:

SKLEP O ZAČASNEM IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

1. V času od dne 18. 1. 2022 do predvidoma dne 21. 1. 2022 poteka izobraževanje pri Srednji
trgovski šoli Ljubljana v obliki izobraževanja na daljavo.

Obrazložitev:
1. V skladu z določbo 1. odstavka 104. člena ZZUOOP poteka vzgojno-izobraževalno delo
(pouk in druge oblike organiziranega dela) z dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih ter
morebitnimi drugimi udeleženci izobraževalnega procesa v obliki izobraževanja na daljavo,
v kolikor (2. točka) to zahteva epidemiološkim ukrepom prilagojena organizacija
izobraževalnega dela ali (5. točka) zaradi napotitve posameznih učencev, dijakov ali
oddelkov v karanteno. V skladu s 3. odstavkom istega člena odločitev o tem sprejme
predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda (ravnatelj), ki o tem obvesti ministrstvo,
pristojno za izobraževanje. Ukrep se lahko določi za do deset delovnih dni, objaviti se mora
na spletni strani VIZ, o odločbi pa je potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za
izobraževanje.
2. Zaradi bistveno povečanega obsega karanten, odrejenih s strani NIJZ, tako izdanih dijakom
ter udeležencem izobraževalnega procesa, kot tudi izdanim javnim uslužbencem
zaposlenim pri zavodu, so po ugotovitvi zavoda podani pogoji iz 2. ter 5. točke 1. odstavka
104. člena ZZUOOP. Učnega procesa namreč, zaradi izdanih karanten in bolniških
odsotnosti učiteljev, ni mogoče organizirati v obliki pouka v prostorih zavoda. Pouk je
zavod dolžan organizirati na način, da je omogočena kakovostna in enakopravna udeležbo
vsem dijakom, hkrati pa so spoštovane smernice in ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja
COVID-19.
3. Glede na trenutno situacijo v zavodu je izobraževanje mogoče izvajati, v skladu z izhodišči
iz prejšnje točke tega sklepa, samo v obliki izobraževanje na daljavo. Glede na število
odsotnosti udeležencev in javnih uslužbencev iz zavoda ter zaradi kontinuitete učnega
procesa zavod ugotavlja, da je potrebno ukrep odrediti za obdobje 4 delovnih dni. V kolikor
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bi se v vmesnem času okoliščine spremenile, bo zavod z novim sklepom spremenil
predmetni sklep in o tem pravočasno obvestil naslovnike.
4. Sklep se objavi na spletnih straneh zavoda in na oglasni deski zavoda. O sklepu se obvesti
ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
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