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Zadeva: Postopno odpiranje šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju
osnovnega in glasbenega šolstva od 26. 1. 2021 naprej

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v sredo 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, ki bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, preliminarni
citat še neobjavljenega Odloka pa vam na koncu te okrožnice že v naprej posredujemo za boljše
tolmačenje novosti (možne so razlike med citatom in objavljenim odlokom, jih pa ne
predvidevamo).
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1.
do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski,
Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji. V teh regijah bo od torka, 26. 1.
2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v
prostorih šole. V ostalih regijah Republike Slovenije (Goriški, Jugovzhodni Sloveniji in Posavski
regiji) bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na daljavo.
Pouk v glasbenih šolah bo še naprej potekal na daljavo.
Ne glede na prepoved zbiranja ljudi, odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen
in sicer za: zaposlene v šolah in posameznike, ki na šoli opravljajo delo na drugi pravni podlagi
(na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov šole in za učence, ki potrebujejo nujno
pomoč šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih
postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja (npr. vpis v osnovno šolo, ugotavljanje
pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja, izvedbo postopkov ugovora na oceno pri
predmetih, ki so se izvajali po fleksibilnem predmetniku osnovne šole). Učenci glasbene šole v
šolski prostor lahko vstopijo v zvezi s pripravo oziroma izvedbo programa s korepetitorjem,
povezanega z vpisom v program umetniške gimnazije ter za namen vadenja instrumenta, če z
njim ne razpolagajo doma.

Hitro testiranje zaposlenih na okužbo s SARS-CoV-2
Obveščamo vas, da bo za zaposlene (strokovni delavci v prvem triletju osnovne šole,
administrativni, tehnični delavci ter vodstveni kader) v osnovnih šolah, ki sodijo v zgoraj
imenovane regije, v ponedeljek, 25. 1. 2021 potekalo hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV2. Vse zaposlene prosimo, da se hitrega testiranja udeležite, kar bo pripomoglo k varnejšemu in
odgovornejšemu vračanju v izobraževanje v šolah. Tokrat bo skladno s priloženim protokolom
hitro testiranje organizirano za vse strokovne delavce v prvem triletju, za administrativno,
tehnično in vodstveno osebje, ki vstopa v proces skupaj z učenci prvega triletja.
Hitro testiranje priporočamo vsem delavcem v šolah, razen tistim, ki so v zadnjih treh mesecih
preboleli Covid-19). Protokol izvedbe hitrega testiranja (kraj, ura, datum, kontakti …), ki smo ga
skupaj s še tremi priloženimi dokumenti prejeli danes, 20. 1. 2021, je pripravilo Ministrstvo za
zdravje. Predlagamo, da kontakte, v kolikor že (še) niso vzpostavljeni, z zdravstvenimi domovi
čim hitreje vzpostavite kar vi (naslove in številke smo vam priložili) in ne čakate na njihov poziv.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela
V okviru modela C, ki po odloku tokrat velja izključno za učenke/učence od 1. do vključno 3.
razreda v osnovnih šolah, ki spadajo v zgoraj omenjene regije, poteka pouk v šoli. Pouk se
organizira v skupinah – oddelkih, v kolikor pa ocenite, da vam kadrovske in prostorske možnosti
dovoljujejo delitev oddelkov v dve skupini, pa vam priporočamo, da to storite. Torej: »mehurček«
je oddelek, lahko pa je tudi manjša skupina, če je organizacijsko in kadrovsko možna
(priporočeno). Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj iste skupine
(oddelka) v istem prostoru. Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne
združujejo. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru iste skupine
(oddelka). Tudi individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko
nudijo tudi mobilne učiteljice/učitelji, se za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v
šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
Šole izdelajo natančne protokole (izvedbene načrte) za izvajanje obveznega in razširjenega
programa. Načrti naj zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznih strokovnih
delavcev na nalogah.
Ob tem vas prosimo, da vsi deležniki, ki sodelujejo v šolskem procesu poznajo in upoštevajo
ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Ob tem vas napotujemo tudi na okrožnico z dne
25. 11. 2020 št. 6030-1/2020/ 98 in Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni
šoli za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (priloga tudi
k današnji okrožnici) ter na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
Pomembno: Še posebej upoštevajte priporočila glede temeljitega zračenja prostorov v
skladu z načrtom prezračevanja, higiene rok in kašlja ter čiščenja in razkuževanja prostorov. V
največji možni meri upoštevajte tudi priporočeno medsebojno razdaljo. V skladu s priporočili NIJZ
priporočamo, da vsi zaposleni in učenke/učenci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas,
učenke/učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov
zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih
ukrepov smo odgovorni vsi.
Za učenke/učence od 4. do 9. razreda bo pouk v vseh regijah še vedno potekal na daljavo.
Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo tudi v glasbenih šolah.
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Ravnateljica/ravnatelj z učiteljskim zborom naredi načrt izvajanja pouka tako za učenke/učence,
ki se bodo izobraževali v prostorih šole kot tudi za učenke/učence, ki bodo nadaljevali s poukom
na daljavo.
Zaradi splošnega epidemiološkega stanja za vse osnovne šole, ne glede na regijo, velja, da šola
ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in praktičnega dela prometne vzgoje. Prav
tako se ne izvajajo interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci.
Dnevi dejavnosti se lahko izvajajo v prostorih šole za učence/učence, ki se izobražujejo v šoli in
se izvedejo ob upoštevanju strogih higienskih in splošnih priporočil. Zasnovani naj bodo
interdisciplinarno in naj pokrivajo cilje več predmetov. Za učence/učence, ki se bodo še naprej
izobraževali na daljavo, pa se dnevi dejavnosti lahko načrtujejo tudi na daljavo, pri čemer naj se
spodbuja medsebojno sodelovanje učencev.
Neobvezni izbirni predmeti se v vseh razredih, razen v 1. razredu, izvajajo na daljavo.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
Za oddelke, katerih učenke/učenci imajo pouk na daljavo, še naprej velja, da se zanje oblikujeta
prilagojen urnik, saj pri delu na daljavo potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili
v šoli. Posebno pozornost naj se posveča dnevni in tedenski obremenitvi učenk/učencev z
obveznostmi pri posameznih predmetih ter njihove aktivnosti. Komunikacijo na daljavo naj med
učiteljicami/učitelji spremlja in koordinira razredničarka/razrednik ali manj obremenjen-a
učiteljica/učitelj. Smiselna je tedenska priprava mrežnega plana.

Izobraževanje učenk/učencev, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati
pouka v šoli
Obiskovanje osnovnošolskega programa za učenke in učence je obvezno (ZoŠ).
Učenkam/učencem 1., 2., 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati
pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela. Predlagamo, da šola obdrži
načrtovanje dela v mrežnem tedenskem planu, s katerim seznani manjkajoče učenke/učence ter
tudi zanje v primerni elektronski obliki (spletne učilnice, teams…) objavlja usmeritve za delo,
naloge, morebitne posnetke razlag in podobno - tako, kot pri izvajanju izobraževanja na daljavo.
V naslednjem tednu bomo skupno spremljali prisotnost otrok v procesu izobraževanja na šolah,
za kar vas bomo posebej povabili v zbiranje podatkov v ustrezni aplikaciji na našem e-portalu. V
kolikor boste s strani staršev in skrbnikov prejeli zahteve po odsotnosti otrok brez ustreznega
zdravniškega opravičila, na njihovo lastno željo in pobudo, predlagamo, da se z njimi pogovorite
o razlogih za tako odločitev in skupaj ocenite situacijo. V pogovoru naj bo upovedano tudi vaše
zagotovilo, da ste na šoli poskrbeli za maksimalno ustrezno zaščito po priporočilih in zmožnostih.
Podrobnejša pojasnila o zdravstvenih omejitvah so navedena v priloženih v poostrenih higienskih
priporočilih NIJZ.
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Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanje znanja
Tako za učenke/učence, ki se izobražujejo v prostorih šole kot tudi za učenke/učence, ki
nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo, v zvezi z zgoraj navedenimi vsebinami veljata sklepa:
Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v
šolskem letu 2020/2021(Uradni list RS, št. 182/20) in Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021(Uradni list RS, št.
182/20).
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju,
ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učenke/učence 9. razreda, ki se jim
ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.
Ob tem vas napotujemo na postopnost ocenjevanja znanja. Pred ocenjevanjem znanja naj
učiteljice/učitelji izvajajo in spodbujajo proces izobraževanja s posebnim poudarkom na obravnavi
temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja z različnimi oblikami ter metodami preverjanja
znanja.
Zavod za šolstvo je ob ponovnem vključevanju otrok v izobraževanje na šoli pripravil usmeritve,
ki vam jih v treh prilogah (dokumentih) prilagamo k okrožnici. Prosimo vas, da skupno s
strokovnimi aktivi, oddelčnimi učiteljskimi zbori, učiteljskim zborom, svetovalno službo in ostalimi
strokovnimi delavci priloge Zavoda za šolstvo obravnavate in skladno s priporočili skrbno
načrtujete vzgojno-izobraževalno delo v danih okoliščinah.

Prevozi učenk in učencev
Spremenjena organizacija dela v šolah posledično vpliva tudi na organizacijo prevozov
učenk/učencev v šolo in iz šole. Zato predlagamo, da se nemudoma povežete z lokalno
skupnostjo in jim sporočite vse potrebne podatke za izvajanje šolskih prevozov v spremenjenih
okoliščinah. Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo tudi starši.
Šolski prevozi naj se izvajajo na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak
razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo šolskih prevozov vsebujejo priporočila NIJZ.

Prehrana učenk/učencev in izplačilo sredstev za topli obrok
Šola za učenke/učence, ki se izobražujejo v prostorih šole, zagotovi šolsko prehrano in še naprej
organizira in zagotavlja topli obrok za vse učenke/učence od 4. do vključno 9. razreda ter
dijakinje/dijake v skladu z okrožnico, ki smo vam jo posredovali 4. 11. 2020. Pri tem upošteva
higienska priporočila NIJZ. V kolikor šola organizira tudi zajtrk oziroma popoldansko malico,
omenjena priporočila smiselno upošteva v delu, ki se nanaša na šolsko malico.
Pojasnila v zvezi z izplačilom sredstev za brezplačni topli obrok za učenke/učence in
dijakinje/dijake smo vam že posredovali z okrožnicama dne 12. 11. 2020 in 30. 11. 2020, ob
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vračanju nekaterih učenk/učencev v šole, pa vam ponovno pošiljamo pojasnila s poudarkom na
izpolnjevanju zahtevkov.
Zahtevek za povrnitev stroškov za topli obrok učenk/učencev in dijakinj/dijakov uveljavljajo samo
tiste osnovne in srednje šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, ki pripravljajo tople obroke.
V času, ko se vsi-e učenke/učenci in dijakinje/ dijaki izobražujejo na daljavo, je cena brezplačnega
toplega obroka za učenke/učence in dijakinje/dijake enotna in znaša 2,60 eur na obrok. V ceni
so vključeni stroški živil, kadra in embalaže. Priznani strošek dostave za obroke učenk/učencev
in dijakinj/dijakov, ki jih ne prevzamejo v izbrani šoli, znaša 0,60 eur na obrok. Šola v aplikaciji
Šolska prehrana izbere rubriko Topli obrok v času izobraževanja na daljavo in v zahtevku za
povračilo stroškov brezplačnega toplega obroka izpolni razdelek Izobraževanje na daljavo.
Ko pouk za del učenk/učencev oziroma dijakinj/dijakov poteka v šoli, za ostale pa je organizirano
izobraževanje na daljavo, se cena toplega obroka za učenke/učence in dijakinje/dijake določi na
naslednji način:
- osnovna šola ceno toplega obroka določi v višini cene kosila, ki ga sicer ponuja
učenkam/učencem (le eno izmed svojih cen, če ima različne cene kosil), pri čemer mora
biti cena toplega obroka za učenke/učence in dijakinje/dijake enaka;
- srednja šola pripravlja topli obrok za učenke/učence in dijakinje/dijake v višini 2,42 eur,
kar je cena subvencionirane malice dijakov.
Pri obeh cenah se dodatno upošteva še strošek embalaže v višini 0,18 eur, v primeru dostave pa
še 0,60 eur.
Šola v aplikaciji Šolska prehrana za učence, ki so pri pouku v šoli, po ustaljenem postopku izpolni
zahtevek za subvencionirano šolsko prehrano.
Za učenke/učence in dijakinje/dijake, ki se izobražujejo na daljavo in prejemajo brezplačni topli
obrok, pa šola posebej izpolni še zahtevek za povračilo stroškov brezplačnega toplega obroka. V
zahtevku izpolni razdelek Izobraževanje v šolah in na daljavo.
Podrobnejša navodila za izpolnjevanje zahtevkov se nahajajo ob aplikaciji Šolska prehrana
(razdelek Podpora).

Nujni kadrovski ukrepi
V Uradnem listu RS, št. 182/20 z dne 10. 12. 2020, je bil objavljen: Sklep o nujnih kadrovskih
ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. S tem sklepom se v šolskem
letu 2020/2021 določajo normativi za sistemizacijo delovnih mest računalnikar – organizator
informacijskih dejavnosti, tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma vzdrževalec
računalniške opreme VII/1 v vrtcu, osnovni šoli, glasbeni šoli, osnovni šoli s prilagojenim
programom in v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Sklep opredeljuje možnost, da pri izvajanju vzgojni-izobraževalnega dela v šolah pomagajo tudi
učitelji CŠOD, in sicer v obliki dopolnjevanja delovne obveznosti. V istem sklepu so opredeljeni
tudi pogoji, pod katerimi lahko pri vzgojno-izobraževalnem delu sodelujejo študentje.
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Podpora in informacije

Za podporo in informacije v zvezi s priporočili ZRSŠ se šola lahko obrne na območno enoto
ZRSŠ, v zvezi s priporočili NIJZ pa na območno enoto NIJZ. Na MIZŠ smo vam kot vselej na
razpolago za dodatna pojasnila.
Lep pozdrav in uspešno delo,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

1. Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja
SARS-CoV-2 (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
2. Protokol testiranja za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (Ministrstvo za
izobraževanje)
3. Sklep o protokolu testiranja oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ
4. Seznam zdravstvenih domov s kontakti
5. Dopis ministrstva za zdravje št. 187-399/2020/8
6. Okrožnica Zavoda RS za šolstvo v zvezi s podporo pri izvajanju pouka s:
- Prilogo 1: Izzivi izkazovanja in ocenjevanja znanja na raznolike načine
- Prilogo 2: Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 1. VIO po povratku v
šole
7. Povezava do navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za vzgojo in
izobraževanje v šolskem /študijskem letu 2020/2021
https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

Citat Odloka, ki ga je sprejela Vlada RS v sredo, 20. 1. 2021 (še neobjavljeno v Uradnem
listu):

»Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39.
člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in
175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih
1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
1.

vrtcih, razen v vrtcih v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorskonotranjski, Savinjski in Zasavski regiji,
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški,
Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji,
glasbenih šolah,
srednjih šolah,
višjih strokovnih šolah, razen za študente v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski,
Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega
pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer
onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne
zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, in študentov, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni
pouk,
organizacijah za izobraževanje odraslih,
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 laboratorijske vaje in individualni pouk,
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški,
Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji za opravljanje
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo
specializirane opreme in inštrumentov).

2.

člen

Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
-

zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi
(na primer podjemne ali avtorske pogodbe),

-

člane organov zavodov iz prejšnjega člena,

-

vrtce, v regijah, ki niso zajete v 1. točki prvega odstavka prejšnjega člena, v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja
nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči
župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost,
učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe,
za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.

-

3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka 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.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Izjeme, določene v 1., 2., 5. in 9. točki 1. člena tega odloka in so vezane na regije, se začnejo uporabljati 26. januarja
2021, po prehodno opravljenem HAGT testiranju zaposlenih v zavodih iz navedenih določb.
6. člen
Ta odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.
Št.
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2021-3330-0017

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBRAZLOŽITEV
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.
Prepoved zbiranja tako še vedno velja v zavodih naštetih v prvem členu odloka, z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in
osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda in sicer v regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob
pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi.
Prav tako je 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 posameznike, ki v teh zavodih opravljajo
delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov zavodov iz prejšnjega člena.
Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da lahko župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je njegovo
delovanje nujno potrebno (nujno varstvo za otroke, 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 določene v 1., 2., 5. in 9. točki 1. člena odloka, so
vezane na regije, se začnejo uporabljati 26. januarja 2021, po prehodno opravljenem testiranju zaposlenih s HAGT
testom.«
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