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

Vlada RS je na seji dne 3. 3. 2022 sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za 

preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

 

Spremembe se med drugim nanašajo na nošenje mask dijakov, študentov, strokovnih delavcev 

in drugih zaposlenih, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa ter 

višjih in visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri izvajanju študijskega procesa.  

 

Glede na spremenjen odlok zaščitna maska ni več potrebna za dijake, študente, delavce in 

druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa ter višje 

in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa ves čas izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa v šolskem okolju, razen za:  

 

- dijake pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah, 

- študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju,  

- strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno 

izobraževalnega programa pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom 

pri kliničnih vajah, 

- višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja 

v kliničnem okolju. 

 

Ob tem dodajamo, da se delo pri kliničnih vajah ali študijski proces, ki se izvaja v kliničnem 

okolju, nanaša na dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki zajema:  

- dejavnost 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. 

 

 
 



 

Določba velja tudi za dijake in študente, ki bivajo v dijaških domovih ter tamkajšnje zaposlene. 
Poudarjamo pa, da je nošenje zaščitne maske za izvajalce in udeležence izobraževanja 
odraslih še naprej obvezno.  
 
Kljub sproščanju ukrepa obveznega nošenja mask, Strokovna svetovalna skupina ministra za 
zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID 19 uporabo zaščitne maske v šolskem 
okolju še naprej priporoča kot metodo za zmanjšanje verjetnosti prenosa SARS–coV-2. 
 
Sprememba odloka je bila objavljena v Uradnem listu RS dne 4. 3. 2022, veljati pa začne 

naslednji dan po objavi.  

 
S spoštovanjem. 
 

 mag. Nataša Kranjc 

                              generalna direktorica 

                                  Direktorata za srednje in višje šolstvo 

                                                                         ter izobraževanje odraslih 
 
                                                               PO POOBLASTILU ŠT. 020-4/2022/2 


		2022-03-04T19:31:08+0100
	Slavica Alojzija Černoša




