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OKROŽNICA - Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 

Spoštovani, 

v Uradnem listu RS, št. 22/2022, je objavljen nov Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 19. 
februarja 2022. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 
174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22), ki ga v 
predhodni okrožnici še navajamo kot veljavnega.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo, zlasti zadovoljive oziroma visoke
ravni imunosti prebivalstva (cepljeni proti COVID-19 in preboleli COVID-19), poznanih dovolj 
podatkov o patogenezi povzročitelja, primer je različica B.1.1.529 (omikron), pomembne
spremembe v razmerju števila potrjenih primerov in hudih potekov nalezljive bolezni COVID-19 
v primerjavi s predhodnim stanjem, zasedenost navadnih bolnišničnih postelj in intenzivnih 
postelj po doseženem vrhu okužb, določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki 
opravljajo delo v dejavnosti zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, v 
dejavnosti socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo 
nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve ter v 
zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu. Testiranje s testom HAG zagotovi 
izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka. Določa izpolnjevanje pogoja PCT tudi za 
uporabnike teh dejavnosti. Določa obvezno uporabo zaščitnih mask in vzdrževanje medosebne 
razdalje. Določa obvezno prezračevanje in čiščenje prostorov.

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne spremembe za področje vzgoje in izobraževanja. 

a) V dejavnosti vzgoje in izobraževanja z 21. 2. 2022 ni potrebno osebi, ki opravljajo delo 
pri delodajalcu in uporabniku (dijaku, študentu ali udeležencu izobraževanja odraslih ter 
drugem uporabniku) izpolnjevati pogoja PCT. Prav tako odlok ne določa več obveznosti 
samotestiranja.



b) Odlok še vedno določa obvezno uporabo kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 
ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) pri gibanju in zadrževanju 
v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je priporočljiva 
tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče 
zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Zaprt javni kraj oziroma prostor iz tega 
odloka 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 oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega 
potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

c) Odlok določa tudi izjeme pri uporaba zaščitne maske, in sicer ta ni obvezna za:
1.  otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja 
pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
3. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali 
podobnega materiala,
4. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 3 metre,
5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
6. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih 
razlogov onemogočena,
8. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence 
glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in 
baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
9. goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.

d) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, 
ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in 
na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora 
zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma 
prostoru pri vhodu v tak prostor.

e) Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo 
poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost 
oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

f) Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2.

g) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu 
z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Primer priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 je priporočilo, ki je objavljeno na spletni strani:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

S spoštovanjem.



mag. Nataša Kranjc
                              generalna direktorica

                                  Direktorata za srednje in višje šolstvo
                                                                         ter izobraževanje odraslih
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