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Zadeva: Izvajanje Odloka Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
 
Novi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe In širjenja okužbe z virusom covid-19 so se uveljavili od 
ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje. Ukrepi so uveljavljeni na podlagi Odloka Vlade RS o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2, z dne 18. 9. 2020. 
 
Z načinom uveljavljanja teh ukrepov nas je MIZŠ obvestilo z okrožnico številka 60301/2020/69, 19. 9. 
2020 (19. 9. 2020, 7.30, e-obvestilo o poslani okrožnici). Glavna poudarka začasnih ukrepov sta, da je 
uporaba zaščitne maske obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih in da je uporaba zaščitne maske 
obvezna tudi pri gibanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni možno vzpostaviti medosebne 
razdalje najmanj 2 metra. 
 
Pri tem odlok poudarja izjeme na področju vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer se določila odloka o 
začasnih ukrepih ne uporabljajo za učence od 1. do 6. razreda, za učence od 7. do 9. razreda pa v 
prostorih, v katerih ni možno zagotoviti vsaj 1,5 metra medosebne razdalje. Zato morajo učenci od 7. 
do 9. razreda v vseh učilnicah nositi obrazno masko ali drugo zaščito ustnega in nosnega predela 
obraza, razen v tistih, v katerih je zaradi števila učencev v skupini in velikosti učilnice možno zagotoviti 
vsaj 1,5 metra medosebne razdalje. Natančno pojasnilo je razvidno iz okrožnice MIZŠ, ki je priloga tega 
obvestila. 
 
Prav tako je priporočilo za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-Cov-2 dosegljivo tudi na 
povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jo prilagamo. 
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 

Glede na organizacijo pouka pri posameznih predmetih v 7., 8. in 9. razredu, lahko učenci v dovolj 
veliki učilnici in ob ustrezni medosebni razdalji prisostvujejo pri pouku brez zaščitne maske.  
 
V matičnih učilnicah in v manjših učilnicah je torej za učence od 7. do 9. razreda obvezno nošenje 
zaščitnih mask, v učilnicah, ki so dovolj velike za število učencev, ki so pri pouku pa je obvezna 
medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, kot pogoj za neuporabo zaščitne maske. S to prilagoditvijo vsaj 
delno razbremenimo učence od celodnevnega nošenja zaščitne maske v šoli. 
 
Pazite na svoje zdravje. 
Lep pozdrav 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 
 
 
Priloga: 

- okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2020/69 
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