
 

ZAŠČITNE MASKE 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-

2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 določa obveznost nošenja zaščitnih 

mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je 

obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče 

zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. 

Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, 

razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno. 

Izjeme:  

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, 

izključno ko so v matičnemu oddelku, 3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji 

predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju     neposrednega dela z otroki, 

4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega     

materiala, 

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna     

razdalja vsaj 2 metra, 6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena 

medosebna razdalja     vsaj 3 metre, 7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba 

zaščitne maske iz objektivnih razlogov     onemogočena, ter 

8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. 

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. 

Zavračanje nošenja zaščitnih mask 

a) Učenci 

Če učenci ne nosijo zaščitne maske (npr. zaradi odločitve staršev), predlagamo, da starše takoj  

seznanite z obveznostjo nošenja zaščitnih mask kot jo določa veljavni odlok in jim pojasnite, 

da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina 

Ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja določil odlok, ki ga je sprejela Vlada in da ravnatelj 

kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga 

zdravstvena stroka. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je 

zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. Če 

starši učenca tudi takšne razlage ne bodo sprejeli, jih seznanite, da ste dolžni, tudi zaradi 

varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na 

podlagi  46. a členom Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja 

nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo  v zvezi s tem izvedel 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport. 

Učencem, ki so šoloobvezni, se ne sme prepovedati sodelovanja pri pouku, čeprav ne 

nosijo zaščitne maske. 

b) Dijaki 

Vse več je tudi pozivov staršev dijakov, ki zaradi, po njihovem mnenju, škodljivosti ukrepov za 

preprečevanje širjenja COVID-19 pozivajo šole, da njihovim otrokom omogočijo šolanje na domu. 

Srednješolsko izobraževanje, ki ni obvezno (za razliko od osnovnošolskega izobraževanja, ki je 

obvezno, in se pod pogoji, ki jih določa Zakon o osnovni šoli, lahko izvaja tudi na domu), se v 

skladu s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, izvaja v šoli. Osebe, vpisane v 
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srednješolske izobraževalne programe (dijaki), pa imajo ne le pravico, pač pa tudi dolžnost 

prisostvovati pri pouku in v primeru določenega števila ur neopravičene odsotnosti od pouka se 

dijaka lahko iz šole tudi izključi. 

Na podlagi zakona se opravljanje šolskih obveznosti lahko določenim kategorijam dijakov oziroma 

iz določenih in drugih utemeljenih razlogov z osebnim izobraževalnim načrtom tudi prilagodi, pri 

čemer pa se med druge utemeljene razloge za prilagoditev po našem mnenju ne more šteti 

zavračanje ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Ta razlog po našem mnenju tudi ne sodi 

med upravičene razloge za neprisostvovanje pri šolskih obveznostih oziroma pri pouku. 

Opravljanje šolskih obveznosti je zagotovljeno vsem dijakom pod enakimi pogoji, to pa se v obliki 

različnih modelov prilagaja glede na epidemiološke razmere v državi. 

c) Zaposleni 

Če nošenje zaščitne maske zavračajo zaposleni, je postopek smiselno enak, kot je opisano 

zgoraj. 

Ker je nošenje mask obvezno in predstavlja enega od ukrepov za varovanje zdravja na delovnem 

mestu, lahko takšna opustitev predpisane zaščitne opreme pomeni tudi kršitev obveznosti iz 

delovnega razmerja. 


