
 

 

        REPUBLIKA  SLOVENIJA                                                  

STROKOVNI SVET RS ZA  

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE   

1000 Ljubljana, Masarykova 16 

 

Številka: 013-54/2020/24 
Datum: 20. 11. 2020 

 

 

MINISTRSTO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

Masarykova 

1000 LJUBLJANA                                 

                                                                                                           

za 

 

prof. dr. Simona Kustec, ministrica 

  

 

ZADEVA:  ODPRAVKI SKLEPOV 210. SEJE STROKOVNEGA SVETA RS ZA  

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Spoštovani, 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 210. seji, ki je potekala 19. 11. 2020, opravil 

strokovno razpravo o izzivih in predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije.   

 

Strokovni svet je soglasno sprejel 15 sklepov, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju: 

 

SKLEP 1: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje poziva Vlado RS, da pri sprejemanju 

ukrepov, ki posegajo v vzgojno izobraževalni prostor upošteva, da mora biti izobraževanje 

enako pomembna nacionalna prioriteta kot zdravje in da je v času epidemije in po njej 

ključno materialno in kadrovsko okrepiti izobraževanje tako, da bodo zaostanki, nastali v 

času izvajanja ukrepov, čim prej odpravljeni. 

 

SKLEP 2: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje poziva Vlado RS, da pri sprejemanju 

ukrepov, ki posegajo v vzgojno izobraževalni prostor, upoštevajo tako tveganja zaradi 

trenutne zdravstvene situacije kot dolgoročna tveganja na področju znanja in veščin zaradi 

okrnjenega izobraževalnega procesa ter na področju duševnega zdravja vseh udeležencev 

izobraževanja. 

 

SKLEP 3: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport, da se letošnje  šolsko leto izvede kot eno ocenjevalno 

obdobje.  

 

SKLEP 4: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport prilagoditev normativne ureditve potrebnega števila ocen v 

letošnjem  šolskem letu glede na aktualno situacijo v državi. 

 

SKLEP 5: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport,  da se v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne 

ocenjuje znanja, pač pa izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno 

informacijo, pri čemer se daje prednost ustnemu in rokopisnemu preverjanju ali drugim 



 

 

načinom preverjanja, ki so primerni za posamezen predmet, razen tam, kjer učitelji 

uporabljajo za posamezen šolski predmet načine in  metode ocenjevanja, primerne za 

spremljanje znanja pridobljenega v času pouka na daljavo in v skladu z učnim načrtom. 

 

SKLEP 6: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport, da skupaj z obema državnima komisijama za splošno in za 

poklicno maturo in Državnim izpitnim centrom v čim krajšem času pripravijo načrt 

prilagoditev in scenarijev za izvedbo splošne in poklicne mature in v čim krajšem času 

dijake in učitelje oziroma javnost seznanijo z njimi. 

 

SKLEP 7: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje poziva Vlado RS in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanosti in šport da se v skladu z epidemiološko situacijo čim prej začne 

vračanje otrok v vrtce ter učencev in dijakov v šole, pri čemer naj se  prioritetno vračajo  

učenci od prvega do petega razreda osnovne šole ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, 

učenci v programih s posebnimi potrebami in druge skupine ranljivih učencev, ter vračanje 

otrok v glasbene šole, ko gre za individualni pouk. 

 

SKLEP 8: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport, da pripravi smernice za vzpodbujanje telesno gibalne 

aktivnosti za vse udeležence pedagoškega procesa v času trajanja epidemije in po njej.  

 

SKLEP 9: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje priporoča vsem deležnikom vzgojno 

izobraževalnega  procesa v času šolanja na daljavo takšno načrtovanje pedagoškega 

procesa, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti učencev in dijakov. 

 

SKLEP 10: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje poziva Vlado RS k okrepitvi 

mehanizmov za preventivno in kurativno psihosocialno podporo otrokom, učencem, 

dijakom, vzgojiteljem, učiteljem in vsem drugim udeležencem v procesu izobraževanja, tudi 

družinam, v času med in po epidemiji.  

 

SKLEP 11: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport, da podpre razvoj izobraževalnega stičišča za izmenjavo 

praks in gradiv za vse udeležence vzgojno izobraževalnega procesa. 

 

SKLEP 12: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje predlaga Ministrstvu za 

izobraževanje, znanosti in šport, da ustrezno strokovno podpre vrtce v času epidemije. 

 

SKLEP 13: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje  predlaga Vladi RS, da iz predloga 

PKP6 umakne predlog o izenačitvi pogojev za vpis dijakov z opravljeno splošno in poklicno 

maturo na univerzitetne študijske programe oziroma predlaga Državnemu zboru RS, da ga 

ne potrdi.  

 

SKLEP 14: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje priporoča šolam, da v času šolanja 

na daljavo čim bolj spodbujajo neposredno komunikacijo med učenci in dijaki in branje 

nedigitalnih besedil.  

 

SKLEP 15: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje se zaveda, da aktualno šolanje na 

daljavo marsikateremu učencu, dijaku, učitelju in staršu predstavlja zahteven izziv. 

Zahvaljujemo se staršem za izkazano strpnost in izrekamo veliko zahvalo in priznanje 

vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem in vsem ostalim udeležencem učnega procesa. Posebej 



 

 

želimo sporočiti učencem in dijakom, da se zavedamo, da so v tem času najbolj prikrajšani 

in jim zagotavljamo, da se bomo po svojih močeh trudili, da bo njihovo izobraževanje čim 

manj okrnjeno, čim bolj kakovostno in jim bo predstavljalo čim bolj kvalitetno odskočno 

točko za življenje v času po koroni. 

 

Lep pozdrav, 

 

                                                                         dr. Kristijan Musek Lešnik,  

                                                                     predsednik Strokovnega sveta RS                                                                           

                                                                            za splošno izobraževanje 

 

 
V vednost: 

- Damir Orehovec, državni sekretar 

- dr. Sonja Kump, predsednica Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih 

- dr. Boris Dular, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje in predsednik   

Državne komisije za poklicno maturo 

- dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo 

- dr. Marina Tavčar Kranjc, predsednica Državne komisije za splošno maturo 

- mag. Anton Baloh, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

- mag. Nataša Kranjc, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih 

- Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja 

- Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja 

- mag. Janez Damjan, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje 

- dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra 

- vabljenim zunanjim organizacijam (Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, Državni izpitni center, UL 

Filozofska Fakulteta - Oddelek za pedagogiko in andragogiko,  UL Fakulteta za šport, Sindikat vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije, Zveza aktivov svetov staršev 

Slovenije, Zbornica kliničnih psihologov Slovenije) 

 


