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Zadeva: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

Obveščamo vas, da je bil dne 4. marca 2021 v Uradnem listu RS št. 30/21 objavljen nov Odlok 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: odlok).

Bistvena novost omenjenega odloka je odprava prepovedi zbiranja ljudi v srednjih šolah in 
dijaških domovih, sicer pa odlok še naprej ohranja v veljavi nespremenjen režim prepovedi 
zbiranja ljudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za 
opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in 
individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo 
specializirane opreme in inštrumentov), ter v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki 
imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in 
gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj 
stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni 
pouk.

Kot doslej se morajo zaposleni v zavodih enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s 
hitrimi antigenskimi testi, razen v primeru obstoja katere od izjem, kot jih določa tretji odstavek 
1. člena odloka, prav tako izjema od siceršnje prepovedi zbiranja ljudi še vedno velja za 
zaposlene v zavodih in posameznike, ki v zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na 
primer podjemne ali avtorske pogodbe), ter člane organov zavodov.

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

Odlok stopi v veljavo s 6. marcem 2021 in velja do 12. marca 2021, uporabljati pa se začne 
8. marca 2021. Do takrat se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list 
Republike Slovenije, številka 20/21, 25/21 in 27/21).

Ponovno pripominjamo tudi, da visokošolski zavodi, ki boste izvajali študijski proces v živo, še 
naprej dnevno sporočajte stanje podatkov v eVŠ.

S spoštovanjem.
Dr. Franc Janžekovič
vršilec dolžnosti generalnega direktorja 
Direktorat za visoko šolstvo

Poslano: 
- naslovniki – po e-pošti

Javni in zasebni visokošolski zavodi v RS
Študentski domovi in dijaški domovi, ki 
nastanjujejo študente 
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