
Obvestilo v zvezi z novimi ukrepi (SARS-
CoV-2) – odlok vlade z dne 18. 9. 2020 
Odlok za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa velja od ponedeljka, 21. 9. 2020 
(več: https://www.gov.si/novice/2020-09-18-92-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ ) in je 
vsebinsko vezan predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v okrožnici šolam z dne,19. 9. 2020 iz 
odloka vlade povzema naslednja določila: 
2. člen 
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz 
prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma 
prostorih. 
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz 
prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. 
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot 
polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) 
ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte 
površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega 
prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah. 
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za: 
– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne 
šole, 
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti 
vsaj 2 m medosebne razdalje, 
– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti 
možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje, 
– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. 
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 
metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. 
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v 
komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. 
Strožji ukrepi se uveljavljajo zaradi splošne epidemiološke situacije v državi (dnevno število 
novookuženih je v porastu). Podatki, ki jih po šolah zbira MIZŠ, sicer kažejo, da je vzgojno-
izobraževalni proces še vedno obvladljiv, zato delo še vedno poteka po modelu B. Da bi ohranili 
nizko stopnjo okuženosti ter da bi delo po modelu B teklo čim dlje, se uvajajo strožji higienski 
ukrepi, ki bi pomagali ohraniti nizko stopnjo okuženosti. 
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(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz 
prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. 
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot 
polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) 
ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte 
površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega 
prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah. 
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za: 
– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne 
šole, 
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti 
vsaj 2 m medosebne razdalje, 
– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti 
možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje, 
– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. 
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 
metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. 
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v 
komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. 
Strožji ukrepi se uveljavljajo zaradi splošne epidemiološke situacije v državi (dnevno število 
novookuženih je v porastu). Podatki, ki jih po šolah zbira MIZŠ, sicer kažejo, da je vzgojno-
izobraževalni proces še vedno obvladljiv, zato delo še vedno poteka po modelu B. Da bi ohranili 
nizko stopnjo okuženosti ter da bi delo po modelu B teklo čim dlje, se uvajajo strožji higienski 
ukrepi, ki bi pomagali ohraniti nizko stopnjo okuženosti. 

 


