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Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 2. 2021 dalje  

               
 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 
 

obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 4. 2. 2021, sprejela spremembe Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Spremembe in dopolnitve odloka se začnejo uporabljati  6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. 
februarja 2021. S spremenjenim  odlokom se od torka, 9. 2. 2021 v vseh osnovnih šolah v R 
Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo  za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v 
prostorih šole.  
 
Vsi zaposleni, ki bodo od 9. 2. 2021 dalje svoje delo opravljali v prostorih šole in v zadnjih treh 
mesecih niso preboleli Covid-19, so pred začetkom dela upoštevajoč Odredbo o izvajanju 
posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 za 
osebe ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) dolžni opraviti 
testiranje s hitrim antigenskim testom (HAG). V zvezi z izvedbo testiranja se skladno s 
protokolom, ki ste ga prejeli z okrožnico 6030-19/2021/10,  obrnite na izvajalca testov v vašem 
lokalnem okolju. Ob tem vas prosimo, da vsi deležniki, ki sodelujejo v šolskem procesu, v največji 
možni meri poznajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki smo vam jih 
podrobno predstavili v okrožnici št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021.  
 
Po ustaljenem protokolu se testirajo tudi zaposleni v osnovnih šola s prilagojenim programom in 
v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
 
Ne glede na prepoved zbiranja ljudi odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolo možen in sicer 
za: zaposlene v šolah in posameznike, ki v 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 zaključevanjem in 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).  
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
       Anton Baloh 
               generalni direktor  
             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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