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Spoštovani,

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) vam je v dopisu 
številka 1.2-16/2020-3-AD z dne 31. 7. 2020 sporočil, da obravnava vašo zadevo, ki se 
nanaša na težave pri uresničevanju pravice do komunikacije za osebe z izgubo sluha 
zaradi obveznosti nošenja mask. Opisali ste težave, ki jih imate kot oseba z izgubo 
sluha zaradi uporabe mask pri komunikaciji z zaposlenimi v gostinstvu in v trgovini ter 
opozorili, da nošenje mask onemogoča komunikacijo naglušnim in gluhim, ker 
sogovorniku ne morejo brati iz ustnic. Obenem ste podali še splošno kritiko glede 
uporabe mask, češ da ne preprečujejo okužbe s covid-19, saj gre virus "skozi" vsako 
kirurško masko; da zmanjšujejo količino kisika, zaradi česar lahko pride do hipoksije; 
da povečajo količino CO2, kar privede do hiperkapnije in zastrupitve dihal; da povišajo 
krvni tlak, tako da so ljudje, ki imajo probleme s srcem, življenjsko ogroženi. Vezano na 
to ste se sklicevali na disertacijo Tehniške univerze iz Münchna. 

V okviru obravnave vaše zadeve je Varuh 27. 7. 2020 na Vlado Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Vlada) naslovil poizvedbo ter v njej posebej izpostavil težave pri 
uresničevanju pravic oseb z izgubo sluha zaradi obveznosti nošenja mask. Spomnili 
smo, da Konvencija o pravicah invalidov (v nadaljevanju: MKPI), ki jo je leta 2010 
ratificirala tudi Republika Slovenija, varuje uporabo govorjenih in znakovnih jezikov ter 
drugih oblik negovorjenih jezikov (2. člen), med katere lahko štejemo tudi odčitavanje z 
ust za osebe z izgubo sluha. 

Skladno z 9. členom MKPI morajo države pogodbenice invalidom omogočiti neodvisno 
življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja, in zato sprejeti ustrezne 
ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo med drugim tudi enak dostop do informacij in 
komunikacij. Po 21. členu iste konvencije morajo države pogodbenice sprejeti vse 
ustrezne ukrepe, da invalidom zagotavljajo uresničevanje pravice do svobodnega 
izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter 
sporočajo informacije in vsebine s katero koli obliko sporočanja po lastni izbiri.



Skladno s 5. členom MKPI morajo države pogodbenice prepovedati vsako 
diskriminacijo zaradi invalidnosti, skladno z 2. členom MKPI pa diskriminacijo 
predstavlja odklonitev primerne prilagoditve. MKPI v istem členu določa, da primerna 
prilagoditev pomeni potrebne in primerne spremembe ter prilagoditve, ki ne nalagajo 
nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar so v posameznem primeru 
potrebne, da se invalidom na enaki podlagi kot drugim zagotovi uživanje ali 
uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Dosledno spoštovanje določb o obvezni uporabi mask v komunikaciji z osebami z 
izgubo sluha bi lahko predstavljalo diskriminacijo v smislu MKPI ter Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Zapovedano uporabo mask je zato treba 
presojati tudi v luči obveznosti sprejema primernih prilagoditev, ki preprečujejo 
diskriminacijo. Ocenili smo, da bi v danem primeru izjemna neuporaba maske v 
primerih, ko je ta sicer obvezna, za komunikacijo z osebami z izgubo sluha, ki se 
sporazumevajo z odčitavanje z ust, lahko predstavljala primerno prilagoditev v 
smislu zgoraj omenjene MKPI ter tretjega odstavka 3. člena ZIMI. Šele odstranitev 
maske namreč takim osebam z izgubo sluha omogoči uresničevanje njihovih pravic, 
vezanih na enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja ter jim 
zagotavlja polno in učinkovito sodelovanje v družbi.

Varuh se je zato na Vlado obrnil za stališče do primerne prilagoditve zapovedi o 
nošenju mask za osebe z izgubo sluha zaradi uresničevanja njihovih pravic, vezanih na 
enak dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja, hkrati pa je prosil še 
za stališče Vlade do vprašanj, vezanih na zdravstvena tveganja pri uporabi zaščitnih 
mask (prepustnost mask za viruse, zmanjševanje količine kisika, zastrupitve dihal, 
ogrožanje oseb s srčnimi težavami, ipd.).

*

Vlada je v svojem odgovoru uvodoma pojasnila, da je bilo v Republiki Sloveniji zaradi 
zmanjšanja tveganj okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19 sprejetih več 
različnih ukrepov, ki na različnih področjih omejujejo pravice vseh oseb, ne samo oseb 
z izgubo sluha; da so ti ukrepi nujni za preprečevanje hujših škodljivih posledic, saj se z 
njimi varuje pravica vsakogar do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter uveljavlja 
dolžnost vsakogar varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi; da je 
nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih eden od glavnih načinov preprečevanja 
širjenja okužb in s tem temelj samozaščitnega vedenja, da je ukrep v skladu s 
priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in kot tak uveden tudi v drugih državah; 
da se zaščitne maske (zlasti medicinske obrazne maske) priporočajo za zajezitev 
širjenja okužbe pri viru okužbe za osebe s simptomi, da se prepreči širjenje izdihanih 
kapljic, ki nastajajo pri npr. kašljanju, kihanju, govorjenju; da je dokazano, da uporaba 
zaščitnih mask za zajezitev širjenja okužbe pri okuženi osebi zmanjšuje sproščanje 
kapljic, ki prenašajo virusne okužbe dihal; da je vse več dokazov, da lahko tudi osebe z 
blagimi simptomi ali brez simptomov v zgodnjih fazah okužbe prispevajo k širjenju 
COVID-19; da se z uporabo mask prepreči širjenje okužbe od okuženih oseb, še 
preden se pri njih razvijejo simptomi, ko verjetno niti ne vedo, da so okužene; da se v 
tem smislu lahko uporaba zaščitnih mask pri osebah brez simptomov upošteva kot 
razširitev predhodno obstoječe prakse uporabe zaščitnih mask pri osebah s simptomi; 
da je ta ukrep lahko zlasti pomemben v razmerah epidemije ali nevarnosti epidemije, 
ko se predvideva, da je v skupnosti število kužnih oseb brez simptomov relativno 
veliko; da je uporaba zaščitnih mask v skupnosti le dopolnilni ukrep in ne nadomestilo 
za glavne preventivne ukrepe, ki se priporočajo za omejevanje širjenja virusa v 
skupnosti in obsegajo omejevanje fizičnih stikov, ostajanje doma v času bolezni, delo 
na daljavo (če je glede na naravo dela izvedljivo), pravila higiene kašlja, dosledno 



higieno rok ter izogibanje dotikanja obraza, nosu, oči in ust ter da je zelo pomembna 
pravilna uporaba zaščitnih mask in ustrezno ravnanje ob njenem snemanju, zato se 
posebna skrb namenja tudi ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih mask.

Vlada nas je nadalje seznanila z oceno, da so zdravstvena tveganja zaradi nošenja 
zaščitnih mask zelo majhna ter da se kroničnim bolnikom priporoča, da se v čim manjši 
meri zadržujejo v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi in je nošenje 
zaščitnih mask obvezno.

Glede tega lahko pojasnimo, da je vprašanje o zdravstvenih tveganjih zaradi uporabe 
zaščitnih mask strokovno medicinsko vprašanje, ki ga Varuh ne more presojati in lahko 
v tej zvezi pristavimo le še, da se ocena Vlade ne zdi že na prvi pogled očitno 
zgrešena. 

*

Vezano na problematiko uporabe mask pri komunikaciji z osebami z izgubo sluha pa je 
Vlada pojasnila, da je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20), ki je veljal od 25. 6. 
2020 do 4. 9. 2020, določal obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki 
prekrije nos in usta) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, ki vključujejo 
tudi javni potniški promet, brez izjem.

Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije pa je 
nato Vlada 3. 9. 2020 sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20; v 
nadaljnjem besedilu: Odlok), ki se je uporabljal od 4. 9. 2020 do 19. 9. 2020. Odlok je 
določal, da je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) pri gibanju 
ali zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni promet, obvezna, če 
v prostoru ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje več kot 2 metra. Odlok se ni 
uporabljal za vzgojno-izobraževalne zavode in organizirano športno dejavnost, za 
katere se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
objavljena na njihovi spletni strani.

Ta odlok pa je uvedel dodatno izjemo tudi pri neposredni komunikaciji z gluhimi, 
gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se je, ob upoštevanju zaščite vseh 
udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza lahko začasno opustila, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 
več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno 
pregrado. 

Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je Vlada 
18. 9. 2020 nato sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20; v nadaljnjem 
besedilu: veljavni odlok), ki razširja obveznost uporabe zaščitne maske ali druge oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Veljavni odlok prav tako predvideva 
nekaj izjem, vključno tudi tisto, ki se nanaša na neposredno komunikacijo z 
gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami.

*

Upoštevaje navedeno Varuh sklepno ugotavlja, da je Vlada pri sprejemanju (dveh) 
odlokov o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 



virusom SARS-CoV-2 upoštevala opozorila Varuha o potrebi po prilagoditvi obveznosti 
nošenja mask za osebe z izgubo sluha, in sicer sta s tega vidika v veljavnem odloku 
relevantna njegova tretji1 in četrti2 odstavek 3. člena.  

Posredovanje Varuha v vaši zadevi štejemo za uspešno, zavedamo pa se, da navkljub 
izjemi, določeni v veljavnem odloku, v praksi zaradi obveznega nošenja mask še vedno 
lahko prihaja do težav pri uresničevanju pravic oseb z okvaro sluha, vezanih na enak 
dostop do komunikacij in informacij ter na svobodo izražanja. Varuh je pred začetkom 
mednarodnega tedna gluhih in naglušnih tudi o tem spregovoril s predstavniki Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije (podrobneje o tem na https://www.varuh-
rs.si/sporocila-za-javnost/novica/video-izjava-varuha-ob-mednarodnem-tednu-gluhih-in-
naglusnih/). Na to temo bo Varuh zato pozoren tudi v bodoče. 

Tudi vas vabimo, da nas še naprej seznanjate z morebitnimi težavami pri 
uresničevanju vaših pravic, hkrati pa se vam zahvaljujemo za vašo pobudo, ki je 
prispevala k spremembam za širši krog ljudi. 

Lep pozdrav,

Peter Svetina
Varuh človekovih pravic  

                                                  
1 »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«.
2 »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«
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