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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 5. 3. 2022 
 
OBVESTILO: UPORABA ZAŠČITNIH MASK 
 
Spoštovani starši! 
 
Tokrat bo moje obvestilo kratko. Na podlagi okrožnice MIZŠ, ki smo jo prejeli včeraj 
popoldne, vas z veseljem obveščam, da je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 
29/22 z dne 4. 3. 2022 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19. Spremenjen odlok je stopil v veljavo včeraj. Od 5. 3. 2022 uporaba 
zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za 
strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega programa v osnovnem šolstvu. Strokovna svetovalna skupina 
ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pa nošenje 
zaščitnih mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še naprej priporoča kot metodo za 
zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega naj pridejo učenke in učenci v ponedeljek, 7. 3. 2022, 
v šolo s pripravljenostjo na sodelovanje pri pouku in vseh ostalih dejavnostih šole, s 
primernim odnosom do vseh sošolk in sošolcev ter ostalih, ki vstopamo v vzgojno-
izobraževalni proces, z urejenimi šolskimi potrebščinami ter s širokim nasmehom.  
 
Enako bo veljalo tudi za vse zaposlene. 
 
Lepo bo sneti zaščitne maske, na konkretni in simbolični ravni, saj resnično upam, da 
se je nevarno, težko in negotovo obdobje, ki je trajalo skoraj dve leti, zaključilo. (Žal pa 
se je že odprla nova fronta. Kot da bi za nekatere vojna z virusom, ki je prinesla 
ogromno izgubo življenj, bolečine in strahu, negotovosti in jeze, razočaranj in socialnih 
stisk, ne bila dovolj. Na šoli zaposleni že zbiramo in dostavljamo različne oblike pomoči 
za Ukrajino, da bi ob načelni podpori preprostim in nedolžnim ljudem pomagali tudi s 
konkretno materialno pomočjo.) 
 
 
Vsem želim mirno nadaljevanje šolskega leta! 
 

Roman Brunšek, ravnatelj    
 
 
 
 
 
 
 


