
DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL VEGOVE LJUBLJANA O OBVEZNEM NOŠENJU 
ZAŠČITNIH MASK V UČILNICAH IN SKUPNIH PROSTORIH ŠOLE 

 

Na podlagi 27. čl. Zakona o gimnazijah  (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19), 56. čl. Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju  (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), 4. in 5. tč. 4. čl. Pravilnika o šolskem 
redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19) in Odloka o začasnih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,  
št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) 

izdaja ravnatelj Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, dr. Uroš 
Breskvar, naslednjo dopolnitev Šolskih pravil Elektrotehniško-računalniške strokovne šole 
in gimnazije Ljubljana: 

  
Dijaki se morajo pri gibanju in zadrževanju v učilnicah in skupnih prostorih šole ravnati v skladu 
s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (NIJZ), ki so vezana na 
veljavnost vladnega Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.  
Ves čas gibanja in zadrževanja v učilnicah in skupnih prostorih šole morajo vsi dijaki in dijakinje 
nositi nemedicinske ali medicinske obrazne zaščitne maske, nameščene in nošene na pravilen 
način.  

Za  dijake, ki zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov ne morejo ali ne smejo nositi zaščitnih 
mask, ta sklep ne velja. Zdravstvene razloge morajo utemeljiti z zdravniškim potrdilom.  

Dijaka, ki kljub pozivom učitelja ali drugega delavca šole v šolskih prostorih noče nositi zaščitne 
maske, se napoti od pouka oz. iz šole. 
  
Neupoštevanje priporočil oz. odloka iz prvega odstavka se šteje kot kršitev šolskih pravil. V 
skladu s 3. tč. 6. čl. Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah se dijaku ob prvi ugotovljeni 
kršitvi zaradi neupoštevanja šolskih pravil izreče opomin, ob drugi in nadaljnjih kršitvah pa 
ukor.  
 
Dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Elektrotehniško-računalniške 
strokovne šole in gimnazije Ljubljana. 
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