
Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih 
regijah 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, z 
izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda  v tistih 
regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči 
fazi.  
 
Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-
notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija. 
 
Prav tako je z odlokom odpravljena prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in 
individualnega pouka (tako v višjih strokovnih šolah kakor tudi na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih). Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in 
za posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske 
pogodbe) ter člane organov zavodov. 

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan 
občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok, 
katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v 
zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja. 

Prav tako je dodatno določena izjema od prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in dijake, 
ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z 
nadaljevanjem izobraževanja. 

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. 
Odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja.  
 
Izjeme iz odloka, ki veljajo za devet regij, se začnejo uporabljati v torek, 26. januarja 2021, po 
predhodno opravljenem testiranju zaposlenih s HAGT testom. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

VEČ O VLADNIH ODLOKIH NAJDETE TUKAJ 

 

 

https://www.gov.si/novice/2021-01-20-50-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

