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Zadeva: Obvezna uporaba zaščitnih mask – pojasnilo in navodilo
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, direktorice in direktorji,
v zadnjem času je bilo s strani vrtcev in šol pa tudi posameznikov na ministrstvo posredovanih
veliko vprašanj v zvezi z različnimi pravnimi mnenji, ki krožijo med starši in šolami in v katerih se
izpostavlja domnevna nezakonitost, neustavnost in celo škodljivost nošenja zaščitnih mask pri
otrocih.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede uporabe zaščitnih mask zaupa strokovni
presoji strokovne skupine Ministrstva za zdravje in predstavnikom NIJZ, ki uporabo zaščitnih
mask (poleg umivanja rok in fizične razdalje) izpostavlja kot enega najbolj učinkovitih ukrepov
za preprečevanje širjenja COVID-19.
Namen te okrožnice ni navajanje pravnih ali zdravstvenih razlogov za ali proti nošenju mask,
ampak posredovanje navodil, kako naj ravnatelj ukrepa v primeru, ko starši ne dovolijo otrokom
nošenja zaščitnih mask. Upoštevati je namreč potrebno, da je odlok zavezujoč predpis, izdan
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in da lahko kršitev odloka pomeni prekršek. Ne glede
na to, kakšno in čigavo pravno mnenje vam glede obveznosti nošenja mask starši posredujejo,
je dejstvo, da je odlok predpis, ki ga je potrebno upoštevati, dokler velja oziroma dokler Ustavno
sodišče ne ugotovi, da je nezakonit oziroma neustaven.
V primeru, ko učenci oziroma dijaki ne nosijo maske (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 izjema od obveznosti nošenja
mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi
maske.
Če starši učenca oziroma dijaka 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.
Ponovno opozarjamo, da se učencem, ki so šoloobvezni, ne sme prepovedati
sodelovanja pri pouku, čeprav ne nosijo zaščitne maske.
Dijakom, ki ne nosijo zaščitne maske in s tem ogrožajo ali bi lahko ogrozili lastno zdravje ali
zdravje drugih, šola lahko v skladu z določili sedmega odstavka 27. člena Zakona o gimnazijah
(ZGim) oziroma sedmega odstavka 56. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(ZPSI) prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole največ do
konca šolskih obveznosti tistega dne. Šola o prepovedi prisotnosti dijaku izda sklep najpozneje
do konca pouka tistega dne.
Zavedamo se, da so pritiski nekaterih staršev, ki zaradi različnih razlogov otroku prepovedujejo
nošenje zaščitne maske, lahko hudi. Zato je toliko bolj pomembno, da se s starši vzpostavi
ustrezna komunikacija, da se ne popusti pod pritiski različnih pravnih mnenj in da upoštevate
usmeritve, ki vam jih posredujemo z okrožnicami, saj izhajajo iz veljavnih predpisov.
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