
Ukrepi, ki veljajo v rdečih regijah ... 

Uporaba mask  

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezno: 

• v vseh zaprtih javnih prostorih, 

• v javnem prometu, 

• na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. 

Maske ne potrebujejo: 

• otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 

• učenci v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno, ko so v matičnem oddelku, 

• vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do 

vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma 

učenci, 

• višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali 

podobnega materiala, 

• osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja 

vsaj tri metre, 

• med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega 

gospodinjstva. 

Izobraževanje 

V času med 19. in 23. oktobrom 2020 je izobraževanje organizirano tako: 

• Za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole pouk poteka v šoli. 

• Za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole in dijake poteka izobraževanje na daljavo. 

• Izobraževanje na daljavo poteka tudi v glasbenih šolah, na področju izobraževanja 

odraslih in višjih strokovnih šolah.  

Prepoved zbiranja 

Prepovedano je zbiranje več kot deset ljudi. Prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, 

poroke in verski obredi. 

 



Izjeme / Zbiranje se dovoli: 

• Skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. 

• Skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za 

prevoz na ali z dela in uporabljajo maske. 

Prepoved obratovanja in ponujanja storitev  

Od 17. oktobra 2020 dalje je prepovedano obratovanje vseh: 

• gostišč, restavracij, gostiln, kavarn, slaščičarn, okrepčevalnic in barov, 

• fitnes centrov in športnih objektov za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na 

področju skupinske vadbe, 

• diskotek in nočnih klubov. 

• V frizerskih in kozmetičnih salonih se število strank, ki so lahko hkrati v salonih, omeji 

na eno stranko v prostoru. 

Izjeme / Opravljanje storitev po določenimi pogoji: 

• Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno le za 

goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. 

• Ostali gostinski obrati lahko poslujejo le, če imajo možnost odvoza hrane ali osebnega 

prevzema hrane. 

Prehajanje med regijami je prepovedano 

Prehajanje med regijami je prepovedano, dovoljeno je izjemoma za: 

• prihod in odhod na delo, 

• opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 

• zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, 

• varstvo ali nega družinskega člana, 

• dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic. 

• če je lastnik nepremičnine v drugi regiji, 

• tranzit v drugo državo, 

• koriščenje turističnih kapacitet, če je bila rezervacija opravljena do vključno 15. 

oktobra 2020. 

 


