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Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) Vlada Republike 

Slovenije izdaja 

 

 

 

O D L O K  

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:  
 

- vrtcih, 
- osnovnih šolah, 
- osnovnih šolah s prilagojenim programom, 
- glasbenih šolah, 
- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, 

- srednjih šolah, 
- višjih strokovnih šolah, 
- domovih za učence,  
- dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi 

trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in 
mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma 
s priznano mednarodno zaščito,  

- organizacijah za izobraževanje odraslih,  
- študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v 

študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih 
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v 
kraj stalnega bivališča ter 

- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 
 

 

2. člen 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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3. člen 
 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list 

RS, št. 19/20 in 22/20). 
 

 

4. člen 

Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri. 

 

Št.  

Ljubljana, dne 15. marca 2020 

EVA 2020-3330-0014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije 

Janez Janša 

predsednik 

 


