
 

 
 

Spoštovani udeleženci, 

v aprilu in v začetku maja 2020 smo zaradi ukrepov povezanih s korona virusom izvajali izobraževanje na daljavo. Z 18.5. 2020 

bomo pričeli z izvedbo predavanj in nekaterih izpitov  v živo samo za osnovno šolo za odrasle ter za priprave na zaključni izpit, 

poklicno maturo ter splošno maturo. V urniku -  IUM-u je za predavanja v živo zapisana lokacija: številka učilnice. Vse ostale 

izobraževalne aktivnosti, predavanja ter izpiti,  bodo potekali na daljavo kot doslej. Obvestilo  glede posebnosti zaključevanja 

izobraževanja ter glede izvedbe zaključnih izpitov, poklicne ter splošne mature, bomo udeležencem, ki bodo v 

spomladanskem roku opravljali zaključni izpit, poklicno in splošno maturo,  poslali naknadno. 

Od 18.5. 2020 dalje smo vam ponovno na voljo v pisarnah splošne informacije, v tajništvu šole ter organizatorke izobraževanja 

(po telefonu in osebno) - po predhodnem dogovoru, prav tako se  pričenja učna pomoč iz matematike, odprla se bosta tudi 

Središče za samostojno učenje ter svetovalna dejavnost. Kontaktne podatke najdete spodaj. Ob obisku naše ustanove 

upoštevajte spodnja navodila. S seboj prinesite masko in izpolnjeno izjavo (priloga 1).  

• Splošne informacije in tajništvo šole, prijave, odjave od izpitov, računovodstvo, prijave na zaključne izpite, 

poklicno, splošno maturo: urska.kolar@cdi-univerzum.si , T: 01/583 92 75 ali mija.orehek@cdi - univerzum.si ,          

T: 01/583 92 84,  

• organizatorka izobraževalnih programov: trgovec, administrator, ekonomski tehnik, gimnazija, priprave na splošno 

maturo, izvedba zaključnih izpitov in splošne mature: irena.natek@cdi-univerzum.si , T: 01/583 92 90, 

• organizatorka izobraževalnih programov: predšolska vzgoja, logistični tehnik, priprave in izvedba poklicne 

mature: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si , T: 01/583 92 86,  

• organizatorka izobraževalnih programov: računalnikar, tehnik računalništva: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si  T: 

01/583 92 89 ali 041 957 198,  

• oorganizatorka izobraževalnih programov: kuhar, natakar, gastronomija in turizem: vesna.mielitz@cdi-

univerzum.si , 

• organizatorka osnovne šole za odrasle: polona.franko@cdi-univerzum.si , 

• tehnična podpora: Tatjana Babić, tatjana.babic@cdi-univerzum.si  , T: 01/583 92 91. 

Učna pomoč za matematiko je možna ob predhodnem naročilu na ucna.pomoc@cdi-univerzum.si , T: 01 583 92 82, 
Središče za samostojno učenje bo od 18.5. 2020 naprej odprto za uporabnike vsak delovnik med 9.00 in 16.15. 
Svetovalno središče Ljubljana – LUR, vsak delovnik,  Mateja Vurnik, mateja.vurnik@cdi-univerzum.si , T: 01/583 92 86. 
 

Navodila udeležencem izobraževanja za udeležbo na predavanjih, izpitih,  pripravah, na zaključnih izpitih, poklicni  in 

splošni maturi ter uporabi drugih storitev CDI Univerzum, v času ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19   

• Prihod na CDI Univerzum ter odhod domov 
o Pričetke nekaterih predavanj smo zamaknili z namenom, da zagotovimo čim manjše število udeležencev v 

prostoru (hodniku), zato preverite pred odhodom, kdaj se predavanja pričnejo, nekatera predavanja bodo 
morda potekala v dveh terminih, o spremembah boste pravočasno obveščeni, 

o predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov akutne okužbe dihal), 
o bodite točni, vstopajte in izstopajte  posamično, pred ustanovo, na hodniku, v učilnicah ter drugih prostorih 

upoštevajte razdaljo 1,5 - 2 metra, ne zadržujte se na hodniku ali pred ustanovo, 

o ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko,  ob odhodu si razkužite roke, 

o v učilnici ni potrebna uporaba mask, razen pri razdeljevanju/pobiranju gradiva, masko nosite  pri vstopanju 

v druge prostore (sanitarije,  prostori informacijske pisarne, tajništva ter pisarne organizatork ter direktorja) 

ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost), 

uporabljate mize in stole, ki so označeni za uporabo, 

o ob prvem obisku CDI Univerzum prinesite izpolnjeno Izjavo  udeleženca/staršev ali skrbnika udeleženca*  

izobraževanja odraslih  pred vstopom v Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ob sproščanju ukrepov 

za zajezitev širjenja COVID-19  (glej prilogo 1), na izjavo zapišite datum vstopa v prostore CDI Univerzum, 

potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in ob vsakem naslednjem prihodu pokažete,  

o zaradi pogostega prezračevanja s seboj prinesite dodatna oblačila. 
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• Splošni higienski ukrepi 

o Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, je možno v  večini učilnic oz. v toaletnih prostorih, v 

primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Razkužilo za 

razkuževanje rok, umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju 

drugih površin, ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 

o upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra pred ustanovo, na hodniku ter v učilnici 

ter v drugih prostorih,  

o odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju ustanove ter na hodnikih, 

o  upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med 

odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo, 

o obvezno je nošenje maske: udeleženci masko nosite ob vstopu in izstopu iz ustanove ter ob bližnjem 

kontaktu z učiteljem ali zaposlenim (npr. oddaja gradiva, učna pomoč, informiranje in svetovanje), masko 

nosite  pri vstopanju v druge prostore (sanitarije,  prostori informacijske pisarne, tajništva, pisarne 

organizatork ter direktorja) ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, 

svetovalna dejavnost), 

o trenutno še ne razpolagamo z zalogo mask, zato masko prinesite s seboj, prav tako vrečko,  v katero boste 

odložili uporabljeno masko in jo po končanem predavanju odvrgli ali odnesli v pranje domov, 

o priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi 
boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.  

Več informacij o higienskih ukrepih: 
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019                                                                                                                   
Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega korona virusa: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite v-sirjenja.pdf                                                        
Umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf                              
Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf                                  
Pravilna namestitev obrazne maske: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

• Zdravstvene omejitve 
Če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 

zdravstvene omejitve, vam odsvetujemo obisk predavanj/izpitov v živo ter drugih storitev. Posvetujte se z izbranim 

osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske 

medicine. Glede  opravljanja zaključnih izpitov, poklicne in splošne mature nam to informacijo čim prej sporočite, 

oz. najkasneje do 22.5. 2020, zaradi nadaljnje organizacije izpitov.  Seznam zdravstvenih omejitev je dostopen v 

dokumentu Srednje šole, higienska priporočila za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v 

času epidemije covid-19, v Prilogi 1, 2, stran 22, dostopen tukaj.  

• Spremljanje zdravstvenega stanja, izjava o zdravstvenem stanju 

o Predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov akutne okužbe dihal), 

o prinesite podpisano  Izjavo  udeleženca/staršev ali skrbnika udeleženca  izobraževanja odraslih  pred 
vstopom v Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-
19  (glej prilogo 1), dobite jo tudi na CDI Univerzum, ob prvem vstopu jo oddate zaposlenemu na CDI 
Univerzum. Za mladoletne udeležence izjavo izpolnijo starši ali skrbniki, na izjavo zapišite datum vstopa v 
prostore CDI Univerzum, potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo)  in ob vsakem 
naslednjem prihodu pokažete.  

o če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se napotite domov (ne uporabljajte javnega 
prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri  vas potrjena okužba COVID-19, obvestite tudi CDI Univerzum. 

Želimo vam uspešen zaključek izobraževanja!    Direktor CDI Univerzum,  
 
Ljubljana, 13.5. 2020                                                                                                    Albert Štrancar, univ. dipl. teol., univ. dipl. ped. 
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Priloga 1: Izjava polnoletnega udeleženca  izobraževanja odraslih  pred vstopom v prostore Centra za dopisno 

izobraževanje Univerzum, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19   

 
____________________________________________ (ime in priimek udeleženca) 
 
 
 1. V zadnjih 14 dneh nisem  imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, 
glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil/-a  v tem obdobju 
zdrav/-a. 
 2. V zadnjih 14 dneh nisem bil/-a  v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.  
3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva 
v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal/-a doma. 
4. Seznanjen/-a sem  s higienskimi ter drugimi zaščitnimi ukrepi ter navodili izvajalca za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-
CoV-2, ki so dostopna na spletni strani www.cdi-univerzum.si . 
 

Kraj in datum vstopa v prostore CDI Univerzum:                          Podpis udeleženca izobraževanja: 

________________________________________   ___________________________________________________ 

Datum prejema: _______________________________             Prejel, podpis: ______________________________________  

                                                                                           Žig                          

Izjavo prinesite ob prvem vstopu s seboj. CDI Univerzum bo hranil vašo izjavo ter vodil evidenco oddanih izjav do preklica v 
skladu z navodili pristojnih organov. Izjavo boste poslikali ali vam bomo izdali fotokopijo ali skenirano poslali po e-pošti. 
Potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in ob vsakem naslednjem prihodu pokažete.  

 Če zbolite (otrok) z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem 

gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi ljudmi. Če je ste zbolel (otrok)i, za 

nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. Priporočamo vam, da omejite stike 

s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti 

bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo.  

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči korona virusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo 

in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 

dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. 

Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in 

zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 

bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za 

potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi 

prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je 

možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 

higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov          

 

 

http://www.cdi-univerzum.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 

4 

 

Priloga 1: Izjava staršev ali skrbnika mladoletnega udeleženca*  izobraževanja odraslih  pred vstopom v prostore 

Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19   

*Če je udeleženec izobraževanja mladoleten, izjavo izpolnijo in podpišejo straši ali skrbnik 
 
 
____________________________________________ (ime in priimek udeleženca) 
 
 
_____________________________________________(ime in priimek starša ali skrbnika, če je otrok mladoleten) 
 
 1. V zadnjih 14 dneh otrok ni imel/-a kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, 
glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil/-a  v tem obdobju 
zdrav/-a. 
 2. V zadnjih 14 dneh otrok ni bil/-a v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.  
3. Če se bodo pri otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z njim biva 
v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo ostal/-a doma. 
4. Seznanjen/-a sem s higienskimi ter drugimi zaščitnimi ukrepi ter navodili izvajalca za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-
CoV-2, ki so dostopna na spletni strani www.cdi-univerzum.si . 
 

Kraj in datum vstopa v prostore CDI Univerzum:                                        Podpis (starša ali skrbnika): 

________________________________________    ____________________________________________ 

Datum prejema: _______________________________  Prejel, podpis: ___________________________________________  

                                                                                           Žig                          

Izjavo prinesite ob prvem vstopu s seboj. CDI Univerzum bo hranil vašo izjavo ter vodil evidenco oddanih izjav do preklica v 
skladu z navodili pristojnih organov. Izjavo boste poslikali ali vam bomo izdali fotokopijo ali skenirano poslali po e-pošti. 
Potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in ob vsakem naslednjem prihodu pokažete.  

 Če zbolite (otrok) z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem 

gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), ostanite doma in omejite stike z drugimi ljudmi. Če je ste zbolel (otrok)i, za 

nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega 

tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. Priporočamo vam, da omejite stike 

s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti 

bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo.  

Osnovne informacije o COVID-19  

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči korona virusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo 
in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 
dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. 
Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in 
zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 
bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za 
potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi 
prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je 
možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 
higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
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