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

Obveščamo vas, da je bil 11. februarja 2021 v Uradnem listu RS št. 20/21 objavljen Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: odlok).

Novi odlok širi nabor izjem dopustnega zbiranja na univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih, saj je slednje, razen izvajanja laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične 
in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), 
študentom dopuščeno tudi v primeru opravljanja izpitov in seminarjev do največ deset 
udeležencev.

Odlok ohranja v veljavi dolžno tedensko testiranje zaposlenih na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, pri čemer pa hkrati 
določa izjeme od omenjene zaveze v naslednjih primerih:
– če zaposleni predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne 
reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur,
– če imajo zaposleni potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od 
prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, 
MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
– če imajo zaposleni potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 
dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– če imajo zaposleni potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni 
minilo več kot šest mesecev.

Odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021, uporabljati pa se 
začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/21, 14/21 in 15/21).

Novi odlok še naprej ohranja zavezo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov  k 
doslednemu upoštevanju priporočenih smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta 

Javni in zasebni visokošolski zavodi v RS

Študentski domovi in dijaški domovi, ki 
nastanjujejo študente



za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju 
dejavnosti.

   
Dodajamo, da bo, kot doslej, študentom, ki se v sklopu svoje študijske obveznosti udeležujejo 
laboratorijskih vaj in individualnega pouka, opravljajo izpite ali se udeležujejo seminarjev do 
največ deset udeležencev, dopuščeno bivanje v študentskem in dijaškem domu.

Prav tako v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zavodi dnevno še 
naprej sporočajo podatke o stanju odsotnosti študentov in zaposlenih zaradi epidemije Covid-19 
v eVŠ (http://eportal.mss.edus.si/portal/evs-porocanje-covid-19). 

S spoštovanjem,

PO POOBLASTILU generalne direktorice
Duša Marjetič
vodja Sektorja za visoko šolstvo

Poslano:
- naslovniki – po e-pošti

V vednost:
- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije (info@sviz.si)
- Študentska organizacija Slovenije (info@studentska-

org.si)
- Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 

(post@ctk.uni-lj.si)
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