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VLADA
314. Odlok o spremembi Odloka o začasni 

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

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike 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, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje  

in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in samo-
stojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21) se črta 
5. člen.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-7/2021
Ljubljana, dne 29. januarja 2021
EVA 2021-3330-0022
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VSEBINA
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314. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobra-
ževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih 999
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