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Zadeva:    Posodobitev Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem 

semestru študijskega leta 2020/21, verzija 4. 10. 2020  

 

 

 

Vlada Republike Slovenije je 2. oktobra 2020 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih 

ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. List RS 

135/20 https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020135.pdf):  

 

V skladu s tem Odlokom od 4. oktobra 2020 “maske niso obvezne za visokošolske 

učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.” 

 

 

Spremembe Smernic v točkah 2 in 6 priporočil NIJZ (str. 2-3): 

 

Verzija 16. 9. 2020 Verzija 4. 10. 2020 
2. V prostorih visokošolskih zavodov je potrebno 
zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1.5 metra. V 
skupnih prostorih, pri hoji, v sanitarijah priporočamo 
uporabo maske za študente/-ke in za zaposlene (za 
zaposlene podrobneje opredeli uporabo zaščite 
zdravnik specialist medicine dela, prometa in 
športa). V predavalnici, ko študenti sedijo na 
zahtevani fizični razdalji, lahko masko odložijo. V 
primeru, ko se jim predavatelj ali drug slušatelj 
približa, si nadenejo masko. Pred začetkom 
študijskega leta je potrebno preveriti in zagotoviti, 
da imajo predavalnice ustrezno prezračevanje. 
Predavalnice je potrebno med vsakim odmorom 
prezračiti. Med vsako menjavo študentov v 
predavalnici je potrebno prostor prezračiti in 
razkužiti površine, ki se jih uporabniki dotikajo (npr. 
površine mize, kljuke). 
 

2. V prostorih visokošolskih zavodov je potrebno 
zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1.5 metra in 
uporabljati zaščitne maske ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza. Maske niso 
obvezne za visokošolske učitelje, če ti predavajo za 
zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega 
materiala. Pred začetkom študijskega leta je 
potrebno preveriti in zagotoviti, da imajo 
predavalnice ustrezno prezračevanje. Predavalnice 
je potrebno med vsakim odmorom prezračiti. Med 
vsako menjavo študentov v predavalnici je potrebno 
prostor prezračiti in razkužiti površine, ki se jih 
uporabniki dotikajo (npr. površine mize, kljuke). 
 

6. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20) ne velja v 
sistemu vzgoje in izobraževanja. Glede uporabe 
mask veljajo priporočila NIJZ za odrasle osebe, ki 
so objavljena na spletnih straneh NIJZ. 

6. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20) ne velja v 
sistemu vzgoje in izobraževanja. Glede uporabe 
mask veljajo priporočila NIJZ za odrasle osebe, ki 
so objavljena na spletnih straneh NIJZ. 
 

  

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020135.pdf


 

 

 

DODATNA POJASNILA 

 

- Stališče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da v Odloku z dne 3. 10. 

2020 uporabljen izraz »visokošolski učitelj« vključuje tudi sodelavce kot opredeljeno v 

Zakonu o visokem šolstvu. 

- Pregrada je zgolj opcijska in je edina z Odlokom dovoljena alternativa maski 

predavatelju v času predavanj. Vizirji brez maske in gastromaske trenutno po Odloku 

niso ustrezna zaščita in alternativa maski. Oceno o uporabi zaščitne opreme za 

zaposlene poda pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa, ki natančno 

pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. Ministrstvo je 

zanjo zaprosilo Ministrstvo za zdravje. 

- Pri gibanju in izven predavalnic - v skupnih prostorih zavoda se uporabljajo določila 

Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020.  

- Maske so obvezne za študente in študentke v predavalnici tudi, ko ti/te sedijo na 

zahtevani razdalji (gl. tabelo). 

- Maska ne nadomesti fizične razdalje. 

- Maske so dovoljene tudi, kadar se uporablja pregrada. 

- Pri izvajanju specifičnih aktivnosti in usposabljanj na strokovnih področjih (npr. 

medicina, zdravstvena nega, kozmetika, fizioterapija) je potrebno upoštevati tudi 

specifične smernice in priporočila za dejavnost z zadevnega področja, če ta obstajajo. 

Visokošolski zavodi naj študente pozovejo, naj upoštevajo vsa higienska priporočila za 

zmanjševanje možnosti prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 ter s tem zmanjšujejo 

tveganje za vnos okužbe v zdravstvene, socialne ustanove ter ustanove na področju 

vzgoje in izobraževanja. 

- Kadar v dvomu, uporabite masko.  

 

Prosimo, da odgovorno udejanjate priporočila NIJZ in strokovno in organizacijsko pripomorete k 

obvladovanju bolezni in k sprotnemu in ustreznemu prilagajanju epidemiološki situaciji.  

 

 

    Jana Javornik 

    generalna direktorica 

    Direktorat za visoko šolstvo 

 

 

 

V seznanitev: 

- Zdravstvena inšpekcija Republike Slovenije 


