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INFORMACIJA v zvezi s sproščanjem ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije

Spoštovane direktorice, direktorji, 
spoštovane ravnateljice, ravnatelji, 

Vlada  RS je na današnji 42. redni seji zaradi aktualnih epidemioloških podatkov 
podaljšala vse ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije. To pomeni, da bo v 
naslednjem tednu izobraževanje še naprej potekalo na daljavo.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in 
obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se na 
polju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščajo na naslednji 
način: 

- ko je dosežen t. i. oranžni semafor (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih 
bolnikov s COVID-19, pri čemer se upošteva sedemdnevno povprečje odkritih 
okužb s COVID-19) je predvideno odprtje vrtcev in šol 1. triade ter zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter športne aktivnosti na 
prostem;

- ko je dosežen t. i. rumeni semafor (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih 
bolnikov s COVID-19) je predvideno odprtje osnovnih šol in srednjih šol za 
zaključne letnike;

- ko je dosežen t. i. zeleni semafor (pod 300 okužb) je predvidena odprava vseh 
omejitev na polju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo 
kriteriji doseženi, bo ukrep stopil v veljavo drugi naslednji dan od ugotovitve.

- SREDNJIM ŠOLAM
- DIJAŠKIM DOMOVOM
- VIŠJIM STROKOVNIM ŠOLAM
- ORGANIZACIJAM ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
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Poleg tega je Vlada RS na današnji seji sprejela tudi Načrt množičnega, 
prostovoljnega, ponavljajočega testiranja ter Nacionalno strategijo cepljenja, po 
kateri so zaposleni v vzgoji in izobraževanju uvrščeni v prednostne skupine tako za 
testiranje kot tudi cepljenje.

O vseh dodatnih informacijah glede izobraževanja na daljavo in sproščanja ukrepov 
vas bomo sproti obveščali. 

Lep pozdrav.

mag. Nataša Kranjc
v. d. generalne direktorice

Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih
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