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Zadeva:          NUJNO – Določilo ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

                        okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (18.09.2020) 

 

 
Spoštovani, 

 

V nadaljevanju vam pošiljamo aktualne informacije. 

 

Vlada Republike Slovenije je danes, 18.9.2020 na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih 

ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v 

nadaljevanju »Odlok«). S tem aktom, v uradnem listu bo Odlok predvidoma objavljen 19. 9. 

2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega 

procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje 

mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi vrtcih, šolah, zavodih). 

 

Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo 

(navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«): 

 
»2. člen 

 
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega 
člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 
 
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega 
člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče 
zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. 
 
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico 
površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali 
je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj 
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oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb 
v zaprtih kabinah. 
 

3. člen 
 
(1) Ne glede na  prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za: 
 

- osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne 
šole, 

 
- vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki, 
 

- učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti  možno zagotoviti 
vsaj 2 m medosebne razdalje, 

 
- učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti 

možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje, 
 

- osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. 

 
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena 
na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite 
vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza 
lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če 
komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. 
 
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z 
osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.« 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od začetka tega šolskega leta aktivno spremlja 

epidemiološko stanje v vrtcih, na šolah in zavodih, od dne 11. 9. 2020 pa je bila v ta namen 

vzpostavljena tudi aplikacija, preko katere ravnateljice in ravnatelji sporočate informacije, 

povezane s COVID-19. Glede na trenutno epidemiološko stanje na šolah ocenjujemo, da je na 

področju srednješolskega izobraževanja delež okuženih udeležencev izobraževanja ter 

udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, zelo nizek in je s tega vidika vzgojno-

izobraževalni proces  še vedno obvladljiv. Vzgojno-izobraževalno delo se še naprej izvaja po 

modelu B.    

 

Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo 

nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo 

okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj 

nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v omenjenem 

modelu B. Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na 

rahlejše higienske ukrepe, v nadaljevanju pa upamo, čim prej na »model A«. 

 

Poudarjamo, da je spoštovanje tega odloka obvezno in nujno, če želimo, da se še naprej ohrani 

izobraževanje po t. i. modelu B..  

 

O vseh morebitnih dodatnih ali spremenjenih ukrepih vas bomo sproti obveščali.  
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Komunikacija med šolami in dijaškimi domovi o dijakih, napotenih v karanteno 

 
Seznanjeni smo bili s težavami, s katerimi se soočajo dijaški domovi v primerih, ko so v srednjih  

šolah oddelki napoteni v karanteno, posamezni dijaki teh oddelkov pa sicer bivajo v dijaških 

domovih. Dijaški domovi ne morejo zagotavljati ustreznih pogojev za bivanje v karanteni, zato 

morajo ti dijaki to obdobje preživeti na domačem naslovu (razen v izjemnih primerih). Ker imate 

na šolah podatke o dijakovem bivanju v dijaškem domu, vas prosimo, da do prejema novih 

navodil NIJZ o dejstvu, da so bili ti dijaki napoteni v karanteno, nemudoma seznanite tudi 

dijaške domove, v katerih ti dijaki sicer bivajo. 

 

Izvajanje šolskih tekmovanj 

 

V letošnjem letu se ob smiselnem upoštevanju priporočil in izdelanih šolskih protokolih načrtuje 

izvedba vseh tradicionalnih šolskih tekmovanj iz znanj po objavljenem koledarju. Pri tem bo 

treba organizacijo prilagoditi vsakokratnim razmeram in slediti predvidenim modelom in 

priporočilom za izvajanje pouka v srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah, povezanih s 

COVID-19, aktualnim priporočilom NIJZ in uredbam Vlade RS glede dovoljenega števila oseb 

na različnih prireditvah. Za podrobnejše informacije se obrnite na posamezne organizatorje 

tekmovanj. 

 
 
 

mag. Nataša Kranjc  

 v. d. generalne direktorice 

Direktorata za srednje in višje šolstvo 

ter izobraževanje odraslih 

l.r. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xMkNfwnduEhst5r09b8MlRKb2L2GOnO9hIKyIqG_M08/edit#gid=958000057
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19

