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Zadeva:  Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja   s 

četrtkom, 1. 4. 2021 - NUJNO OBVESTILO 
 
 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  
 
 
 

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 

sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 

2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.  

 

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-

izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na 

daljavo.  

 

Vrtci organizirate nujno varstvo, prav tako osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda.  

 

Ker v osnovnih šolah s prilagojenim programom, v oddelkih prilagojenega in posebnega 

programa pri osnovnih šolah, domovih za učence ter v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami ni prepovedi zbiranja ljudi, potekajo v teh zavodih pouk 

in druge oblike vzgojno-izobraževalnega nemoteno naprej, seveda ob spoštovanju vseh 

ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.  

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice 

ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za 

preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19


 

1. Nujno varstvo v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda 

 

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je 

samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o 

kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 

zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih 

enotah.  

 

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi 

odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je 

samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Predlagamo, da prijave začnete 

zbirati takoj.  

 

Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo koristili nujno varstvo, se uporabljajo Higienska 

priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS Cov-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni 

strani NIJZ. Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v kateri so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj 

bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok).   

 

Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega 

razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev. Tako oblikovana skupina se 

ohrani ves čas veljavnosti odloka. Učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, delajo od doma.  

 

Podrobnejša navodila glede nujnega varstva so že opredeljena v okrožnici št. 6030-1/2021/20 z 

dne 29. 1. 2021. 

 

Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021 

V času  zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci 

vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo. 

 

Pravno podlago za oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v vrtcih določata 126. člen (za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo) 

ter 127. člen (za zasebne vrtce brez koncesije) Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 

posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – 

ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP). Sredstva za izpad plačil staršev bodo tako kot do sedaj 

občine za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo oziroma zasebni vrtci brez koncesije 

uveljavljali pri ministrstvu. Podrobnejša navodila in obrazec zahtevka za mesec april boste 

prejeli v začetku meseca maja.  

 

 

2. Testiranje zaposlenih, ki bodo v obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 prisotni v zavodu 

 

V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 se obvezno testirajo le zaposleni, ki bodo v tem obdobju 

prisotni v zavodu, in sicer enkrat tedensko na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v 

nadaljnjem besedilu: test HAG), pri čemer jim testiranja ni treba opraviti, če: 

 

– 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 48 ur, 

– predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 

drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali 

proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 

proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,  

– imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, 

vendar ne starejši od šest mesecev, ali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315


 

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 

kot šest mesecev.  

 

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so izdana v državah članicah Evropske unije oziroma 

državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v 

tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 

spletni strani NLZOH. 

 

 

3. Izjeme od prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih  

 

Odlok, ki bo urejal začasno prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih določa kot 

izjeme, za katere prepoved ne velja, tudi za: 

- zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni 

podlagi (npr. podjemne ali avtorske pogodbe),  

- člane organov zavodov, 

- izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in končanjem izobraževanja.  

 

 

4. Organizacija prehrane učenk/učencev  

 
Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo in učenke/učence, ki 
se izobražujejo v oddelkih prilagojenega programa v osnovnih šolah, zagotovi šolsko prehrano. 
Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok v 
skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 10. 2020 in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne 
20. 1. 2021. 
 
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.  

 

 

 
S prijaznimi pozdravi, 
 
                                                                                     
  

 
 

 

Priloga:  

- Vzorec potrdila 

- Navodila ZRSŠ za osnovne 

šole – pouk na daljavo 

 

V vednost:  

- vsem občinam 

 

 

 

 

mag. Helena Kujundžić Lukaček  
v. d.  generalne direktorice 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
 

V VED 
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