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Številka:    6003-1/2017/44 
Datum:      21. 5. 2020

Zadeva:    Relevantne informacije za izvajanje programov mladinskega dela v smislu 
preprečevanja okužb z novim korona virusom COVID-19

Spoštovane_i,

veliko izvajalcev programov mladinskega dela se je obrnilo na nas z vprašanji povezanimi z 
izvajanjem programov mladinskega dela v času sproščanja ukrepov epidemije COVID-19 in za 
čas po epidemiji. Najpogostejše vprašanje je bilo, ali se lahko sploh izvajajo programi 
mladinskega dela in pod kakšnimi pogoji.

Mladinsko delo oz. programe in aktivnosti mladinskega dela je dopustno izvajati tako v 
zaprtih prostorih, kot tudi zunaj njih. Obujanje javnega življenje in družbenih podsistemov 
narekuje tudi obujanje mladinskega dela. Zato vas vabimo, da skladno s trenutnimi razmerami 
in zmožnostmi znova odprete vrata vaših organizacij mladim v Sloveniji. 

Žal, enoznačnih odgovorov, ki bi se nanašali izključno na izvajanje programov mladinskega
dela, ni. Mladinsko delo zajema nešteto različnih vsebin in prav toliko različnih oblik njihove 
izvedbe. Zato je pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti potrebno upoštevati splošne omejitve 
predpisane s strani Vlade RS, splošna priporočila za preprečevanje okužbe NIJZ ter 
partikularna navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Ob tem podarjamo, da gre za omejitve in priporočila, ki se dnevno spreminjajo, zaradi 
česar vas vabimo, da redno spremljate stanje ukrepov na spletnih straneh Vlade RS in 
NIJZ.

I. Omejitve javnega zbiranja in izvajanja dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je s ciljem omejevanja širjenja epidemije COVID-19 omejila javno 
zbiranje ljudi ter ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Vlada je skladno s izboljšanjem epidemiološke situacije v Sloveniji sprostila veliko večino 
storitvenih dejavnosti zaradi česar ni več formalnih omejitev za izvajanje aktivnosti v okviru 
programov mladinskega dela. Od 18. maja 2020 je dovoljeno tudi javno zbiranje do 50 ljudi na 
zunanjih površinah, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi. 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno.
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II. Splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom COVID-
19

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ciljem preprečevanja okužbe z virusom COVID-19 
oblikoval splošna priporočila za vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih gre upoštevati in izvajati 
ne glede na pojavno obliko ali način izvajanja aktivnosti:

 Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo 
varno razdaljo 1,5 metra.

 Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali 
kašljanju.

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko 
razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.

 Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 Upoštevajmo pravilno higieno kašlja.
 V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki prekriva nos in usta.
 Upoštevamo ukrepe, namenjene omejevanju socialnih stikov.
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim osebnim 

zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno zdravstveno službo. Nato 
sledimo njihovim navodilom.

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

III. Splošna navodila za delovne organizacije v zvezi z virusom COVID-19

NIJZ je prav tako oblikoval splošna navodila za varno izvajanje dejavnosti v delovnih 
organizacijah. Pozivamo vas omenjena navodila in priporočila upoštevate tako pri delu vaših 
sodelavcih, kot tudi pri izvajanju programov mladinskega dela:

 Zaposleni oz. sodelavci organizacije, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
 Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto 

dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe 
umivalnikov ipd.).

 Poskrbimo za redno zračenje prostorov.
 Če je mogoče, naj  zaposleni  vzdržujejo razdal jo 1,5 m do sodelavcev in 

strank/uporabnikov.
 Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z obvestilom na vidnem mestu), naj ne 

vstopajo v prostore vaše delovne organizacije, če kažejo znake okužbe dihal, razen v 
izjemnih primerih.

 Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med osebami, npr.: 
nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko naročanje. V 
zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.

 Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje okužbe, v skladu z oceno tveganja na 
delovnem mestu in navodili pooblaščenega specialista medicine dela prometa in športa.

 Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, 
kašelj, težko dihanje) naj zapusti delovno mesto in se samoizolira na domu za 
minimalno 14 dni. Svojega izbranega zdravnika naj pokliče po telefonu in se posvetuje 
glede svojega zdravstvenega stanja. Sodelavci in ostale osebe, ki so bile z njim v 
tesnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava 
znakov okužbe dihal naj ostanejo doma.

Vir: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-
cov-2

Združenje za medicino dela in športa je prav tako za delovne organizacije objavilo veliko 
uporabnih in koristnih napotil kako preventivno delovati v delovnem okolju. Na spletnih straneh 
združenja lahko najdete:

 Ocena tveganja in ukrepi
 Kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca
 Delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo
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 Splošne preventivne ukrepe za delovne organizacije
 Splošna osnovna priporočila za delodajalce
 Pregled pomembnih ukrepov za obvladovanje epidemije
 Pregled preventivnih organizacijskih ukrepov
 Kako ravnati z ogroženimi skupinami zaposlenih

Vir: https://www.anticovid.zmdps.si/

IV. Posebna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
izvajanje dejavnosti

NIJZ s sproščanjem ukrepov pospešeno objavlja različna navodila in priporočila za varno 
izvajanje posameznih dejavnosti). 

Izpostavljamo nekaj priporočil, ki jih gre upoštevati tudi za izvajanje programov mladinskega 
dela:

 Zaposleni in udeleženci programov morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, 
kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

 Zaposleni nosijo maske.
 V vsakem prostoru v katerem bodo potekale aktivnosti naj bo razkužilo za roke in po 

možnosti izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.
 Prostore je treba redno in učinkovito zračiti v skladu z Navodili za prezračevanje 

prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19.
 Prostore je treba redno čistiti in razkuževati v skladu s Priporočili za čiščenje in 

razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.
 Na vhodu v objekt, na več vidnih mestih v objektu in na izhodu iz objekta, je treba 

zagotoviti podajalnike za razkužilo.
 V sanitarijah je treba zagotoviti ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov ter stalno 

zračenje. Osebe naj se gibljejo tako, da je ves čas zagotovljena medosebna razdalja 2 
m. Število oseb, ki se v sanitarijah lahko hkrati zadržuje, naj bo prilagojeno velikosti 
prostora oz. naj v prostor osebe vstopajo posamično.

 Garderobe in skupni prostori naj bodo zaklenjeni in jih udeleženci ne smejo uporabljati, 
razen, če je zagotovljen prostor z najmanj 20 m2/osebo in se po uporabi prostor lahko 
ustrezno prezrači in ustrezno razkuži.

 V kolikor je organizacijsko možno naj bo v eni skupini največ 15 udeležencev.
 Razpored različnih skupin v istih prostorih naj bo pripravljen na način, da se skupine 

med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine udeležencev med seboj ne 
srečajo

 V objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 2 m.
 Ob vstopu v objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke ter neposredno po zaključeni 

aktivnosti.
 Vsi udeleženci si naj pred vstopom v objekt nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do 

pričetka aktivnosti. Takoj po končani aktivnosti si naj vsi nadenejo obrazno masko in jo 
nosijo vse dokler ne zapustijo objekt.

 Udeleženci morajo med aktivnostmi ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2 
metrov.

 Zagotoviti je potrebno zadostno razdaljo med osebami, najmanj 1,5 oz. 2 metra.
 Udeleženci programa naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, 

kot je nujno.
 Vsak udeleženec naj ima svoja tiskana gradiva, ki jih prinese s seboj in odnese po 

končani uri.
 Udeleženci se zadržijo v prostorih le toliko časa, kolikor traja program.

Viri: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
- higienska priporočila pri izvajanju dejavnosti jezikovnih in računalniških izobraževanj: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaj
i.pdf
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- higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/osnovne_sole_s_prilogami.pdf

- higienska priporočila za izvajanje organizirane vadbe: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike
.pdf

- higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih 
objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju 
nekaterih omejitvenih ukrepov v času: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin
_za_splet.pdf

V. Izvajanje projektov sprejetih v okviru EU programov Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota

MOVIT, Nacionalna agencija EU programov Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna 
enota bo objavila dodatne usmeritve za izvajanje sprejetih projektov na njihovi strani 
www.movit.si v kratkem.

VI. Vabilo na 2. digitalno srečanje mladinskega sektorja

Z umirjanjem razmer organizacije ponovno začenjate z izvajanjem mladinskega dela v »fizični 
obliki« in ob tem se odpirajo številna vprašanja in dileme: katere aktivnosti lahko izvajamo in 
katere še ne, kakšne so omejitve pri izvedbi posameznih aktivnosti, kakšne pogoje moramo 
zagotavljati za zakonito in varno izvajanje aktivnosti.

Zavedajoč se slednjega, vas vabimo na Drugo digitalno srečanje mladinskega sektorja, ki bo 
potekalo v sredo, 27. maja 2020, ob 14. uri. 

Srečanje je namenjeno vodstvenim kadrom organizacij v mladinskem sektorju z namenom 
izmenjave mnenj in izkušenj povezanih z delom organizacij in izvajanjem mladinskega dela v 
času po epidemiji ter s ciljem odgovoriti na čim več vprašanj in dilem povezanih z izvajanjem 
mladinskega dela po epidemiji.

Srečanje organiziramo Urad RS za mladino, Zavod Movit, Mladinski svet Slovenije in Mladinska 
mreža MaMa. 

Za udeležbo na srečanju je potrebna prijava, ki jo opravite preko spletnega obrazca 
(https://zoom.us/meeting/register/tJUpcuCorjoqGdTtHY7wVJeYGFy0wGNNaSQS) in sicer 
najkasneje do ponedeljka, 25. maja 2020. 

Z željo, da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam,

     Tin Kampl
     direktor
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