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Zadeva: Vzgojno-izobraževalno delo v šolah in zavodih od 22. 2. 2021 dalje 
 
 
 
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 
 
 
obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v četrtek, 18. 2. 2021 sprejela spremembo Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Spremenjeni odlok bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo veljal do 26. februarja 2021. 
 
Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda 
osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. Prav tako se v prostorih glasbene šole izvaja 
individualni pouk. Pouk predmetov glasbene šole, ki se izvajajo skupinsko, še naprej poteka v 
obliki izobraževanja na daljavo. Podrobnejša navodila v zvezi z organizacijo dela smo vam 
posredovali v okrožnici št.6030-1/2021/24 z dne 11. 2. 2021. 
 
Zaposleni se po odloku še vedno enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi 
antigenskimi testi (test HAG), pri čemer jim testiranja ni treba opraviti v primeru če: 
 

- predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s 
polimerazo (test PCR) ali testa HAG, 

- 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 potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, 
vendar ni starejši od šest mesecev, ali  

- imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev. 

 
 

V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2020/2021, 

št. 6034-16/2020/1 z dne 24. 4. 2020 ter v skladu Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za 

glasbene šole za šolsko leto 2020/2021, št. 6034-18/2020 z dne 24. 4. 2020 potekajo v času od 



 

2 

 

22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 zimske počitnice za učenke/učence z območja Gorenjske, Goriške, 

Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin 

JV Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.  
 
 

Še osebna nota: Ker se po tej poti ne bomo več »srečevali«, se vam iskreno zahvaljujem za 

odlično sodelovanje in vam v nadalje želim uspešno delo. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                                                                                              Anton Baloh 
                                                                                          generalni direktor 
                                                                 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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