
OMEJITEV  ZBIRANJA  V  ZAVODIH  S  PODROČJA  VZGOJE  IN  IZOBRAŽEVANJA 

1., 2. in 3. člen Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah                                                                  

in samostojnih visokošolskih zavodih  (Uradni list RS, št. 30/21  -  4. 3. 2021) 

Uporabljati se začne 8. marca 2021  in velja do 12. marca 2021 

 

zaradi bolezni COVID-19 
se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v: 

 

 
 

i  z  j  e  m  e 

 

…glasbenih šolah 
 

 

izvedba individualnega programa 
 

…višjih strokovnih šolah, univerzah in  
samostojnih visokošolskih zavodih 
 

 

študenti za opravljanje izpitov, seminarji do največ 10 udeležencev, laboratorijske vaje in individualni 
pouk (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov) 

 

 
 

…študentskih domovih 

 

študenti, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu,   študentske družine,     študenti tujci in 
gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega 
bivališča,      študenti, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in      individualni pouk  
 

  

zaposleni v zavodih in posamezniki, ki v zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi 
(npr. podjemne ali avtorske pogodbe 

 

 

člani organov zavodov 
 

 

upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 

 
 

zaposleni se enkrat tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG)  
 

 

testiranja ni potrebno opraviti, če… 
 

…če predložijo 
negativni rezultat 
testa na virus 
SARS-CoV-2   – 
test PCR ali test 
HAG 

…predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-
19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva Biontech/Pfizer 
preteklo najmanj 7 dni, ali Moderna najmanj 14 
dni oz. od prejema prvega odmerka Astra-
Zeneca najmanj 21 dni 
 

…imajo dokazilo o 
pozitivnem rezultatu 
testov HAG ali PCR, 
ki je starejši od 21 
dni, vendar ne sta-
rejši od 6 mesecev 

…imajo potrdilo 
zdravnika, da so 
preboleli COVID-
19 in od začetka 
simptomov ni 
minilo več kot 6 
mesecev 

 

Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oz. državah schengenskega območja ali pri 
organizacijah oz. pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na njihovi spletni strani 
 

 Tabelo oblikoval:  Jakob Grošl (4. 3. 2021) 


