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Zadeva: Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in 
izobraževanju ter visokem šolstvu 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji, 
 
 
obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 20. 8. 2021 sprejela Odlok o  določitvi začasnih pogojev 
za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. Odlok začne veljati 23. 
avgusta 2021 in bo veljal do vključno 29. avgusta 2021.   
 
Odlok določa, da morajo vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah in domovih 
za učence, za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali 
testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.  
 
V aktualnem odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe 
z virusom SARS-CoV-2 in katerega veljavnost je Vlada RS tudi podaljšala do 29. 8. 2021 to 
pomeni:  
 

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, 
ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v  
nadaljnjem besedilu: EU DCP); 

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s 
kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ 
tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema: 
       - drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,     
         Cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva  
         Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and  
         Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj  
         14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

 - prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali    
   cepiva  Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

              - odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in  
                Johnson/Janssen-Cilag  najmanj 14 dni, 

 - drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če   
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je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od 
prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba 
iz te alineje  prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi 
takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 
tednov) po prejemu prvega odmerka; 

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če 
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev; 

6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo 
več kot šest mesecev ali 

7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih 
mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z 
enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in 
druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek.  Zaščita se vzpostavi z dnem 
cepljenja. 

 
     
Upoštevaje določbe odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja  
okužbe z virusom SARS-CoV-2, je test HAG ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske  
unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji,  
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije  in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, 
ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test 
HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR 
kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU  DCP, in 
če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak  način kot EU 
DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu 
hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezav 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-    
19_rat_common-list_en.pdf, Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za  zdravje 
in Ministrstva za notranje zadeve. Test PCR  je ustrezen, če je opravljen v državi članici  Evropske 
unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu,   Turčiji, 
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike  Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki  ni navedena 
v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test  PCR, izdan v 
državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR  kodo v skladu s 
standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in  če omogoča 
preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot  EU DCP. 
Potrdiloo  prebolevnosti pa se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske  unije, državi 
članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski  federaciji, 
Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih  državah 
Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet  pa tudi, če 
je bilo izdano v Turčiji. 
 
Odlok o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem 
šolstvu tudi določa, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, 
enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo 
dejavnost oziroma v prostorih, ki jih določi predstojnik (ravnatelj oz. direktor) vzgojno-
izobraževalnega zavoda. 
 
Za učence in dijake se v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvaja samotestiranje. 
 
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo 
v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-
izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom. Izpolnjevanje pogoja preverja 
ravnatelj oz. direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-%20%20%2019_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-%20%20%2019_rat_common-list_en.pdf
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S podaljšanjem veljavnosti odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ostaja v veljavi tudi obveznost nošenja zaščitnih mask v 
notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti 
medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.  
Izjeme za področje predšolske vzgoje in osnovne šole so:  
 

 predšolski otroci v vrtcu in vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-
pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki 

 učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnemu oddelku, 

 govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja 
vsaj 2 metra, 

 osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja 
vsaj 3 metre, 

 osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena, ter 

 učenci in dijaki pri pouku športa in športne vzgoje. 
 
Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka 
za stekleno pregrado. 
 
Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače 
za slovenski znakovni jezik. 
 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 
 
                                                                                    

 mag. Helena Kujundžić Lukaček  
v. d.  generalne direktorice 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolstvo 
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