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Zadeva: Sprememba Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in              
               obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji in direktorji!

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/22 z dne 4. 3. 2022 je objavljen Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremenjen odlok začne veljati v 
soboto, 5. 3. 2022.

Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno določilo glede nošenja zaščitnih 
mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence in dijake ni več obvezna
ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne 
maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu.

Še nadalje pa ostaja obveznost nošenja zaščitne maske za dijake in višje in 
visokošolske učitelje in sodelavce pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z 
delom pri kliničnih vajah in študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v 
kliničnem okolju, če delo pri kliničnih vajah ali študijski proces poteka  v dejavnostih 
zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega 
varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, 
ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu. 

Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pa nošenje zaščitnih mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še 
naprej priporoča kot metodo za zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2.

Pri dejavnostih  izven šolskih prostorov še vedno upoštevate ukrepe, ki veljajo na kraju 
izvedbe dejavnosti.

V pomoč pri morebitnih novih zapletih ali pojavljanju znakov bolezni COVID-19 vam 
bodo prenovljena »Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim 
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domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu«, ki so 
objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede na epidemiološko situacijo prilagodite tudi izvajanje razširjenega programa in 
druge dejavnosti, ki so načrtovane z vašim Letnim delovnim načrtom. 

S prijaznimi pozdravi,

dr. Andreja Špernjak
v. d. generalne direktorice

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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