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Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Obveščamo vas, da je bil dne 25. februarja 2021 v Uradnem listu RS št. 27/21 objavljen Odlok o
spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki podaljšuje
veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21 in
25/21) in s tem vse z njim določene ukrepe, do 5. marca 2021.
Sicer pa na tem mestu, upoštevajoč najpogosteje zastavljena vprašanja, s katerimi se zavodi
obračate na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zlasti zvezi s 6. točko prvega
odstavka 1. člena odloka, ki kot izjemo od siceršnje prepovedi zbiranja ljudi na univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih dovoljuje zbiranje študentov iz naslova opravljanja izpitov,
udeležbe na seminarjih do največ deset udeležencev, udeležbe na laboratorijskih vajah in
individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo
specializirane opreme in inštrumentov) pojasnjujemo tudi, da:
-

omejitev na največ 10 udeležencev velja zgolj za udeležbo študentov na seminarjih, pri
čemer se v največje dovoljeno število udeležencev (torej 10) ne vštevajo tudi
visokošolski učitelji oziroma pedagoško osebje, ki sodeluje pri izvedbi tovrstnega
seminarja; kot doslej so torej omejitve denimo laboratorijskih vaj, vezane na kapacitete
laboratorijev in laboratorijske opreme (ne na 10 udeležencev), katere uporaba mora
slediti priporočilom NIJZ kot so zastavljeni v skupnih usmeritvah za zimski semester:
zagotavljati se morajo ustrezna razdalja, zračenje, čiščenje prostorov, razkuževanje
opreme ipd.; slednje sicer skladno z določbo 3. člena odloka velja v vseh primerih
izvajanja pedagoške dejavnosti, ki jo odlok dopušča.

-

je, usklajeno z mnenjem Ministrstva za notranje zadeve, na podlagi drugega odstavka
1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21,
5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21 in 27/21), ki sicer omejuje gibanje ljudi med 21.
uro zvečer in 6. uro zjutraj, dopustno študentom, ki se udeležujejo izpitov, vaj in
seminarjev, gibanje izven omenjenega časovnega intervala, v kolikor teh dejansko ni
mogoče izvesti drugače; slednje se, skladno s prej navedenim odlokom v tej alineji,
šteje kot izjema prihoda na oziroma odhoda z dela, pri čemer dodajamo, da je pri
prihodu/povratku v/iz visokošolskega zavoda (oziroma lokacije kjer se izvajajo

dovoljene študijske dejavnosti) treba upoštevati najkrajšo oziroma neposredno pot do
doma oziroma visokošolskega zavoda (lokacije izvajanja); študentje morajo v teh
primerih imeti pisno dokazilo (potrdilo) visokošolskega zavoda o tem, da gre za
prihod/odhod na/iz izobraževanja oziroma katere dovoljenih študijskih dejavnosti.
Ponovno pripominjamo tudi, da visokošolski zavodi, ki boste izvajali študijski proces v živo, še
naprej dnevno sporočajte stanje podatkov v eVŠ.
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