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HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 PRI 
IZVAJANJU VOZNIŠKIH IZPITOV, 
IZOBRAŽEVANJ, USPOSABLJANJ TER  
REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV NA 
PODROČJU PROMETA ZA ŠOLE VOŽNJE, 
POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE TER  JAVNO 
AGENCIJO RUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST 
PROMETA  

 
            25. 2. 2022  

 
Priporočila so bila pripravljena na Ministrstvu za infrastrukturo in Javni 
agenciji Republike Slovenije za varnost prometa ter strokovno 
pregledana na NIJZ. 
 
Za izvajanje vozniških izpitov, aktivnosti šol vožnje, pooblaščenih 
organizacij in izvajalcev rehabilitacijskih programov ter izobraževanja na 
področju cest in izvajanja cestnih prevozov se uporablja Odlok, ki ureja 
ponujanje in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam 
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju odlok).  
 
Obvezni pogoji izvajanja navedenih dejavnosti so določeni z veljavnimi 
vladnimi odloki, ki predpisujejo ukrepe za preprečevanje prenosa in 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.  
Za večjo varnost v nadaljevanju navajamo higienska priporočila za 
preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2. 

 
 

Virus SARS-CoV-2 se najpogosteje prenaša preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno 
skupaj, oziroma  preko onesnaženih rok.  

 
Prenosi so posebej pogosti v zaprtih, prenapolnjenih in neustrezno prezračevanih prostorih. 

 
Upoštevajmo priporočila zlasti glede  

vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja maske,  higiene rok in higiene 
kašlja, čiščenja in razkuževanja, učinkovitega prezračevanja. 

 
Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je priporočena 

medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra.   
V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje.  

 
Ob kihanju, kašljanju ali neposrednem dotikanju površin ali predmetov z  onesnaženimi 

rokami virus nanesemo na različne predmete in površine, kot so mize, delovne površine, 
gumbi na vratih, ročaji, držaji in ograje, denar… Drugi ljudje se lahko okužijo tako, da se 

dotaknejo teh onesnaženih površin, nato pa se dotaknejo oči, nosu ali ust, ne da bi si prej 
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umili roke. 
 

Roke zato vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju 
ali razkuževanju.  

Z  upoštevanjem vseh navedenih ukrepov  zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja 
okužbe in s tem ščitimo sebe in druge.  

Za pravilno izvajanje zaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.  
 

 
Splošni ukrepi za vse – izvajalce in stranke: 

 
Splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2 Preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 so dosegljivi prek povezave: 
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2  

 
Ukrepi naj bodo izobešeni na več vidnih mestih:

- Umivanje rok: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-
javnost.pdf 

- Higiena kašlja:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 

- Pravilna namestitev maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

 

 Vsi, zaposleni in stranke, naj bodo brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in 

prebavil (npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, 

bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, 

slabost/bruhanje), sprememb zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajne utrujenosti, 

vnetja očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki. 

 Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je ključnega pomena umivanje rok 
z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, si roke razkužimo. Za 
razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, npr. na osnovi 60 do 80 % 
alkohola.

 

 Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašlju, brisanju nosu 
ali uporabimo razkužilo za roke.

 

 Upoštevanje higiene kašlja: preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos 
z robcem ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. Robec 
nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.

 Vsi  naj pri vseh dejavnostih nosijo maske in naj bodo dobro seznanjeni z njihovim 
pravilnim načinom nošenja in snemanja. Maska naj pokriva nos in usta, med 
nošenjem naj se je oseba ne dotika. Pred uporabo in po njeni odstranitvi naj si oseba 
temeljito umije ali razkuži roke. 

 V vozilu pri  usposabljanju in na izpitu naj vse osebe (kandidati in zaposleni)  pravilno 
nosijo masko. Za večjo varnost je priporočljivo nositi masko FFP2 oz. naj nosijo 
ustrezno osebno varovalno opremo, ki jo glede specifičnih zahtev delovnega mesta 
in izvedljivosti njegovih nalog določi pooblaščeni specialist medicine dela, prometa 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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in športa.

 Z rokami se ne dotikamo obraza, zlasti ne oči, nosu in ust, preden roke niso umite ali 
razkužene.

 Čim manj se dotikamo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.

 Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni.

 V prostorih, kjer se izvajajo aktivnosti, mora biti  zagotovljena možnost umivanja in 
razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževanja rok za stranke.

 Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni ob vhodu v objekt in ob vhodu v 
posamezen prostor ter po potrebi na več vidnih mestih v prostoru (glede na velikost 
prostora).

 Podajalniki za razkužilo naj bodo nameščeni tako, da jih je možno doseči tudi z 
invalidskega vozička.



 Zaposleni naj nadzirajo, da si stranke ob vstopu v prostore, kjer se izvajajo aktivnosti,  
roke razkužijo in pravilno nosijo maske.

 Vzdržuje naj se  priporočena medosebna razdalja, vsaj 1,5 metra (v mirovanju) 
oziroma 2 metra (v gibanju).

 Potrebno je redno  čiščenje in po potrebi razkuževanje  predmetov in površin, ki se 
jih ljudje pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, tipke, straniščna školjka, pipe 
umivalnikov ipd.).

 

 Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz 
dokumenta Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih 
ustanov v času preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-
zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

 Za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe je pomembno, da je v prostoru hkrati čim 
manj  ljudi in da se v njem zadržujejo čim krajši čas. Več ljudi kot se hkrati nahaja v 
prostoru, večje je tveganje za prenos okužbe. Poleg števila oseb v prostoru je 
pomembna tudi površina prostora na posamezno osebo, višina stropa, učinkovitost 
prezračevanja, čas zadrževanja oseb v prostoru itd.

 Število kandidatov v skupini (npr. predavanja, teoretični izpiti): Čim večje je število 
kandidatov v skupini, večje je tveganje za prenos okužbe in obratno.   Svetujemo, da 
izobraževanja potekajo v primerno velikih prostorih. Priporočamo, da so udeleženci 
izobraževanj razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena priporočena medosebna 
razdalja.

 Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. Glede prezračevanja upoštevajte 
priporočila, dostopna na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-
izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.  
Priporočamo, da se odgovorne osebe glede pravilnega prezračevanja za ustrezno 
strokovno pomoč po potrebi obrnejo na strokovnjake tehnične stroke 
oz. ponudnike/izvajalce prezračevalnih sistemov.   
V primeru naravnega prezračevanja je treba pripraviti načrt prezračevanja: predvideti 
pogostost in način odpiranja oken ali vrat, kar je odvisno od velikosti prostora, višine 
stropa, števila ljudi v prostoru… 
Pri mehanskem  prezračevanju je pomembno, da so nastavitve sistema pravilne ter 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
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da se sistem pravilno vzdržuje in redno servisira.  

 Prezračevanje vozila med vožnjo: Sistem prezračevanja v avtu ne zagotavlja take 
izmenjave zraka in odvajanja aerosola, kot odprta okna. Priporočamo po možnosti 
zračenje tudi z odprtimi okni. 

 Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji 
potek bolezni naj razmislijo o nujnosti in času obiska izobraževanj in usposabljanj, 
dokler se epidemiološke razmere ne umirijo.



Podana navodila glede uporabe osebne varovalne opreme so splošna in podana s 
higienskega vidika. Konkretna navodila za posamezna delovna mesta v posameznih 
podjetjih poda pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa, ki natančno 
pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. 
 
 

 
TEORETIČNI DEL PREIZKUSA OZIROMA IZPITA 
 
Navodila veljajo za ocenjevalce in kandidate na teoretičnem delu: 
- vozniškega izpita; 
- preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije; 
- preizkusa znanja spremljevalca izrednih prevozov; 
- preizkusa znanja o strokovni usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega 

blaga. 
 

 Pred pričetkom teoretičnega dela naj si ocenjevalec in kandidati umijejo ali razkužijo 
roke.

 Ocenjevalec in kandidati naj  pravilno nosijo masko. 

 Kandidati naj v čakalni vrsti pred prostorom, kjer se izvaja preizkus znanja upoštevajo 
priporočeno medosebno razdaljo.

 Število kandidatov v skupini (npr. predavanja, teoretični izpiti): Čim večje je število 
kandidatov v skupini, večje je tveganje za prenos okužbe in obratno. Svetujemo, da 
teoretični preizkusi potekajo v primerno velikih prostorih. Priporočamo, da so udeleženci 
razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena priporočena medosebna razdalja. 
 

 Delovne postaje, ki so namenjene uporabi, naj bodo označene in na priporočeni 
medosebni razdalji. 

 Mesto ocenjevalca, ki izroča evidenčne kartone vožnje kandidatom, naj bo zaščiteno s 
pregrado iz npr. stekla pleksi.

 Mize, kljuke in druge površine, ki se jih pogosto dotika, naj se pred in po testiranju 
očisti/razkuži.

 Kandidati naj redno spremljajo obvestila, ki jih javna agencija in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo objavljajo na svojih spletnih straneh, saj se bodo navodila glede 
preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 po potrebi dopolnjevala. 

 V primeru suma na okužbo, ko je zaposleni na delu že prisoten, naj se samoizolira in 
upošteva dodatna napotila, ki mu bodo podana.

 
 

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA ZA VOZNIKA IN VOZNIŠKEGA IZPITA 
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1.Ocenjevalci, učitelji vožnje in kandidati na učnih urah vožnje in na praktičnem delu 
vozniškega izpita (v motornem vozilu) 
 
Ocenjevalec 

  Pred pričetkom praktičnega dela izpita naj si ocenjevalec umije ali razkuži roke in pravilno  
uporablja masko. Za večjo varnost je priporočljivo nositi masko FFP2 oz. naj nosi ustrezno 
osebno varovalno opremo, ki jo glede specifičnih zahtev delovnega mesta in izvedljivosti 
njegovih delovnih nalog določi in oceni pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in 
športa. 

 

 V primeru suma na stik z okuženo osebo, naj se to izolira ter nadalje ravna v skladu z 
internimi navodili.






Učitelji vožnje in kandidat

 

 Učitelj vožnje naj pred in po izpitni vožnji razkuži površine vozila, ki se jih pogosto dotika 
(kljuke, ročaji in vse druge plastične dele v vozilu) ter naj vozilo temeljito prezrači.



 Pred pričetkom praktičnega dela naj si učitelj vožnje in kandidat umijeta ali razkužita 
roke in pravilno nosita masko. 

 
 

Preden se učitelj vožnje s kandidatom usede v vozilo, naj si oba temeljito umijeta ali razkužita 
roke. 

 
Pri praktičnem usposabljanju naj kandidat in učitelj vožnje pravilno nosita masko. Ker gre za 
notranjost vozila in je razdalja med njima manjša od priporočene, je za večjo varnost 
priporočljivo, da učitelj nosi masko FFP2, oz. naj nosi ustrezno osebno varovalno opremo, ki jo 
glede specifičnih zahtev delovnega mesta in izvedljivosti njegovih delovnih nalog določi 
pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa. Enako tudi kandidat. 

 
 
 

Ob vsaki zamenjavi kandidata naj se vozilo dobro dodatno prezrači. Očisti/razkuži naj se 
površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke vrat, volanski obroč, prestavno ročico, 
ročico ali stikalo parkirne zavore, naslonjala na vratih in naslonjala za komolce, gumbe 
avtoradia, zaslon multimedijske naprave, kljuke vrat, obvolanske ročice, vzvode za 
nastavitev sedeža in okvire vrat). V primeru čiščenja/razkuževanja elektronskih naprav in 
zaslonov multimedijskih naprav bodite pri uporabi razkužila previdni, saj le-to lahko 
poškoduje površino ali prodre v notranjost in povzroči okvaro. Priporočamo, da ga nanesete 
na krpo ali papirnat robec in z njim prebrišete zaslon. 

 
 

 

 
 
 
 
Varno tudi na bencinskem servisu  
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Tudi bencinski servisi so lahko vir okužbe, saj se tam uporabniki dotikajo istih površin. Zato 
pri točenju goriva uporabite rokavice za enkratno uporabo.  

 
Bencinski servisi imajo na blagajnah že vgrajene zaščitne pregrade iz pleski stekla, sami pa 
lahko poskrbimo, da pred blagajno ves čas ohranjamo priporočeno medosebno razdaljo in 
pravilno nosimo masko. Priporočamo brezstično plačevanje. Pred vstopom in ob izhodu si 
roke razkužite. 
Dezinfekcijsko sredstvo naj vas na vaših poteh spremlja ves čas. 

 
2.Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu preizkusa znanja za pridobitev 
temeljne kvalifikacije 
 
Ocenjevalec oziroma član komisije 

 
 Pred pričetkom praktičnega dela naj si ocenjevalec oz. član komisije umije ali razkuži 
roke in pravilno nosi masko. 

 
 
3.Ocenjevalci in kandidati na praktičnem delu preizkusa znanja spremljevalca izrednih 
prevozov 

 
Pri praktičnem delu preizkusa znanja naj se smiselno uporablja priporočila, ki veljajo za 
teoretični preizkus znanja kandidatov za spremljevalce izrednih prevozov. 

 
 
4.Izvajalci in udeleženci rehabilitacijskih programov 

 
 Izvajalci in udeleženci naj si redno umivajo ali razkužujejo roke ter  pravilno nosijo 

maske.    

 Izvajalec naj se seznani s splošnimi priporočili javne agencije glede preprečevanja 
okužbe s SARS-CoV-2 in pred začetkom usposabljanja z njimi ustno seznani vse 
sodelujoče.

 Izvajalci in udeleženci naj upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo.

 Za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe je pomembno, da je v prostoru hkrati čim 
manj  ljudi in da se v njem zadržujejo čim krajši čas. Več ljudi kot se hkrati nahaja v 
prostoru, večje je tveganje za prenos okužbe. Poleg števila oseb v prostoru je 
pomembna tudi površina prostora na posamezno osebo, višina stropa, učinkovitost 
prezračevanja, čas zadrževanja oseb v prostoru itd. 

 Število kandidatov v skupini (npr. predavanja, teoretični izpiti): Čim večje je število 
kandidatov v skupini, večje je tveganje za prenos okužbe in obratno. Svetujemo, da 
usposabljanja potekajo v primerno velikih prostorih. Priporočamo, da so udeleženci 
razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena priporočena medosebna razdalja. 

 Prostore agencije ali pooblaščenih organizacij je potrebno stalno in učinkovito zračiti. 
Glede prezračevanje upoštevajte priporočila dostopna na: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-
v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

 Predmete in površine, ki se jih pogosto dotika, naj se redno čisti oz. po potrebi razkužuje.

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
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 Udeleženci naj redno spremljajo obvestila, ki jih javna agencija objavlja na spletni 
strani ali pošilja po elektronski pošti.

 V primeru suma na okužbo, ko je izvajalec na delu že prisoten, naj se samoizolira.  
Upošteva naj dodatna napotila, ki mu bodo podana.

 
Dodatna navodila za receptorja 

 
 Vse obiskovalce pred vstopom opozorite na obveznost pravilnega nošenja maske in 

razkuževanja rok pred vstopom ter jih seznanite z drugimi navodili glede preprečevanja 
okužb.

 V primeru suma na stik z okuženo osebo, naj se to izolira ter nadalje ravna v skladu z 
internimi navodili. 

 Upoštevajte splošna navodila glede higiene rok, priporočene medosebne razdalje, 
pravilnega nošenja maske.

 Poskrbite za lastno varnost!
 
 
 
 
Izobraževanja in usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in izvajalce SD/VVV 
ocenjevalce na vozniškem izpitu ter teoretični del usposabljanja za kandidate za voznike 
motornih vozil  
 

 
Udeleženci in izvajalci usposabljanj naj upoštevajo splošna priporočila glede preprečevanja 
širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki so navedena na začetku dokumenta. Pri tem še posebej 
izpostavljamo: 

 

 naj redno umivajo ali razkužujejo roke in pravilno nosijo  maske; 

 podajalniki za razkužilo naj bodo nameščeni tako, da jih je možno doseči tudi z 
invalidskega vozička;

 upoštevajo naj priporočeno medosebno razdaljo;

 izvajalce, odgovorne za izvedbo pouka, naj se seznani s splošnimi priporočili glede 
preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in pred začetkom usposabljanja 
/izobraževanja z njimi ustno seznani vse sodelujoče;

 čiščenje ali razkuževanje predmetov in površin, ki se jih osebe dotikajo, pred začetkom in 
po zaključku usposabljanja; 

 za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe je pomembno, da je v prostoru hkrati čim 
manj  ljudi in da se v njem zadržujejo čim krajši čas. Več ljudi kot se hkrati nahaja v 
prostoru, večje je tveganje za prenos okužbe. Poleg števila oseb v prostoru je 
pomembna tudi površina prostora na posamezno osebo, višina stropa, učinkovitost 
prezračevanja, čas zadrževanja oseb v prostoru itd. 

 Število kandidatov v skupini (npr. predavanja, teoretični izpiti): Čim večje je število 
kandidatov v skupini, večje je tveganje za prenos okužbe in obratno. Svetujemo, da 
usposabljanja potekajo v primerno velikih prostorih. Priporočamo, da so udeleženci 
razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena priporočena medosebna razdalja.   

 Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. Glede prezračevanja upoštevajte 
priporočila, dostopna na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
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zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

 Pri različnih usposabljanjih naj, tam kjer je možno, udeleženci uporabljajo svoje 
pripomočke (npr. pri  kategoriji A naj udeleženec uporablja svojo varnostno čelado, itd.).

 Izobraževanje naj bo izvedeno v najkrajšem možnem času – kjer vsebina in okoliščine to 
omogočajo, naj se učne ure izvedejo strnjeno z namenom, da se udeleženci ne zadržujejo 
v skupini in zaprtem prostoru dlje, kot je nujno potrebno.



Pooblaščene organizacije (dodatno usposabljanje voznikov začetnikov in za varno 
vožnjo) 

 
1.Izvajalci skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih 
med udeleženci cestnega prometa 



Izvajalci in udeleženci naj upoštevajo splošna priporočila glede preprečevanja širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2. Pri tem še posebej izpostavljamo: 

 

 naj redno umivajo ali razkužujejo roke ter pravilno nosijo maske;  

 podajalniki za razkužilo naj bodo nameščeni tako, da jih je možno doseči tudi z 
invalidskega vozička;

 upoštevajo naj priporočeno medosebno razdaljo;

 oseba, odgovorna za izvedbo usposabljanja, naj se seznani s splošnimi priporočili 
glede preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in pred začetkom usposabljanja  
z njimi ustno seznani vse sodelujoče;

 čiščenje ali razkuževanje predmetov in površin, ki se jih osebe pogosto dotikajo, pred 
začetkom in po zaključku  usposabljanja.

 Za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe je pomembno, da je v prostoru hkrati čim 
manj  ljudi in da se v njem zadržujejo čim krajši čas. Več ljudi kot se hkrati nahaja v 
prostoru, večje je tveganje za prenos okužbe. Poleg števila oseb v prostoru je 
pomembna tudi površina prostora na posamezno osebo, višina stropa, učinkovitost 
prezračevanja, čas zadrževanja oseb v prostoru itd. 

 Število kandidatov v skupini (npr. predavanja, teoretični izpiti): Čim večje je število 
kandidatov v skupini, večje je tveganje za prenos okužbe in obratno. Svetujemo, da 
usposabljanja potekajo v primerno velikih prostorih. Priporočamo, da so udeleženci 
razporejeni tako, da je med njimi zagotovljena priporočena medosebna razdalja.    

 Prostore je potrebno stalno in učinkovito zračiti. Glede prezračevanje upoštevajte 
priporočila dostopna na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-
izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 . 

 Priporočamo, da se odgovorne osebe glede pravilnega prezračevanja za ustrezno 
strokovno pomoč po potrebi obrnejo na strokovnjake tehnične stroke 
oz. ponudnike/izvajalce prezračevalnih sistemov.   
V primeru naravnega prezračevanja je treba pripraviti načrt prezračevanja: predvideti 
pogostost in način odpiranja oken ali vrat, kar je odvisno od velikosti prostora, višine stropa, 
števila ljudi v prostoru… 
Pri mehanskem  prezračevanju je pomembno, da so nastavitve sistema pravilne ter da 
se sistem pravilno vzdržuje in redno servisira. 

2.Izvajalci varne vožnje 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
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Priporočamo, da vozilo najame le 1 voznik na dan, vozilo naj se po zaključenem tečaju 
temeljito očisti/razkuži in prezrači. Trenerju ni potrebno prisedati poleg kandidata. 

 
V praktičnem delu naj večino razlage opravi trener prek radijske zveze. V kolikor je potrebno 
izvesti skupinsko razlago, naj se ta izvede po možnosti na prostem. 

 
Praktični del naj se izvede izključno individualno na poligonu (vsak udeleženec v svojem 
vozilu 
 
 
 
Čiščenje/razkuževanje, prezračevanje vozila 
 

 
Ob vsaki zamenjavi kandidata naj se vozilo dobro dodatno prezrači ter očisti/razkuži 
površine, ki se jih osebe dotikajo (kljuke vrat, volanski obroč, prestavno ročico, ročico ali 
stikalo parkirne zavore, naslonjala na vratih in naslonjala za komolce, gumbe avtoradia, 
zaslon multimedijske naprave, kljuke vrat, obvolanske ročice, vzvode za nastavitev sedeža 
in okvire vrat). V primeru čiščenja/razkuževanja elektronskih naprav in zaslonov 
multimedijskih naprav bodite pri uporabi razkužila previdni, saj le-to lahko poškoduje površino 
ali prodre v notranjost in povzroči okvaro. Priporočamo, da ga nanesete na krpo ali papirnat 
robec in z njim prebrišete zaslon. 
 
 


