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UKREPI … 
 

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. 

 

Povezava do objave v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-

0630 

 

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. 

 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/22 z dne 19. 2. 2022 je objavljen Odlok o začasnih 

ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok začne 

veljati v ponedeljek, 21. 2 2022. 

 

Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022022.pdf 

 

Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti: 

 na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja 
preboleli, cepljeni in testirani (PCT); 

 ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake. 
 

V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. 

 

Ti ukrepi so: 

 higienski (umivanje rok, razkuževanje prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako 
kot do sedaj. Ob vstopu v vzgojno-izobraževalni 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. 

 Vzdrževanje varnostne razdalje med osebami. 
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