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Zadeva:          Inšpektorat RS za šolstvo in šport – okrožnica v zvezi izvajanja nadzora po  

                        Zakonu o nalezljivih boleznih 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju Inšpektorat) ima v skladu s 46.a členom Zakona 
o nalezljivih boleznih od sprejema Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 
in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Ur. list RS, št. 49/2020 z dne 
10. 4. 2020) pooblastila za izvajanje nadzora nad spoštovanjem ukrepov, ki se nanašajo na 
delovno področje oziroma subjekte, ki jih nadziramo v skladu s temeljnimi materialnimi predpisi. 
Ob tem pa je Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP, Ur. 
list RS, št. 152/2020 z dne 24. 10. 2020) inšpektoratu dodelil še pooblastila za nadzor nad vsemi 
osebami, prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
Na podlagi omenjenega, inšpektorat že od začetka sprejetja odlokov in sklepov, ki določajo 
ukrepe in aktivnosti, ki so jih dolžni izvajati vzgojno-izobraževalni zavodi, izvaja nadzor nad 
spoštovanjem omenjenih določb.  
 
V tej zvezi smo do danes v 151 zavodih vzgoje in izobraževanja (77 vrtcev, 47 OŠ, 27 SŠ in DD) 
izvedli izredne inšpekcijske nadzore in ob tem zaznali 77 različnih kršitev (66 s strani zaposlenih 
in 11 s strani staršev in dijakov).  
 
Največ kršitev zaposlenih smo ugotovili v osnovnih šolah in sicer 35, pri čemer je bilo ugotovljeno, 
da zaposleni ne nosijo oziroma nepravilno nosijo maske v skupnih prostorih oziroma, da ne 
vzdržujejo ustrezne razdalje v skupnih prostorih (najpogosteje v zbornicah).  20 kršitev zaposlenih 
smo zaznali v vrtcih in 11 kršitev v srednjih šolah in dijaških domovih, pri čemer je bilo 
najpogosteje ugotovljeno, da zaposleni ne uporabljajo maske v skupnih prostorih, oziroma jo 
imajo nepravilno nameščeno (pod nosom, pod brado).  

Vrtci (javni in zasebni vrtci) 

Vrtci pri osnovnih šolah 

 

Osnovne šole 

Glasbene šole 

Osnovne šole s prilagojenim programom 

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami 

 

Srednje šole 

Dijaški domovi 

Organizacije za izobraževanje odraslih 
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Ugotovljene kršitve, ki so jih storili starši oziroma v enem primeru dijak, se pa nanašajo na 
neuporabo maske v prostorih zavodov vzgoje in izobraževanja. Največ kršitev staršev je bilo 
ugotovljenih v osnovnih šolah (7), v štirih primerih pa so starši kršili zakonodajo na območju 
vrtcev. 

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, ob dejstvu, da se SARS-CoV-19 močno širi tudi po naših 
zavodih - tako med zaposlenimi, kot tudi otroki, učenci in dijaki, vam naročamo, da zaposlene 
opozorite na striktno upoštevanje vseh odlokov in sklepov, ki določajo ukrepe za zajezitev širjenja 
virusa. Ob tem posebej opozarjamo na dolžnost uporabe mask v skupnih prostorih zavodov in 
zagotavljanje medosebne razdalje.  

Inšpektorat bo tudi v prihodnje vsakodnevno izvajal izredne nadzore v zvezi upoštevanje ukrepov 
za zajezitev širjenja virusa. Tako vas  seznanjamo, da bomo na podlagi ugotovljenih analiz pričeli 
restriktivneje izvajati  prekrškovne postopke zoper vse posameznike, ki bodo na območju zavodov 
vzgoje in izobraževanja, kršili določila Zakona o nalezljivih boleznih. Globa za neuporabo oziroma 
nepravilno uporabo maske znaša 400 eurov. 

Ravnatelje ob tem istočasno seznanjamo z možnostjo podaje predloga za začetek postopka o 
prekršku zoper posameznika, ki ne upošteva omejitev in ukrepov na območju zavodov (npr. 
starši, zaposleni…). Zakon o prekrških namreč v 50. členu določa, da lahko oškodovanec (v tem 
okviru je to šola, katero zastopa ravnatelj) poda predlog zoper posameznika, pri čemer mora na 
podlagi drugega odstavka istega člena navesti osebne podatke kršitelja, opisati dogodek (čas, 
kraj, dogajanje) ter navesti tudi druga dejstva in dokaze (npr. priče – učitelja, vzgojitelja, ki je 
osebo opozoril na neupoštevanje ravnanja…), katere bo prekrškovni organ nato uporabil pri 
uvedbi in vodenju postopka o prekršku. Omenjeni pisni predlog pošljete na naslov Inšpektorata 
RS za šolstvo in šport, ki bo zoper posameznika uvedel ustrezen postopek v skladu z Zakonom 
o nalezljivih boleznih.   

Zavedanje pomena družbene odgovornosti vsakega posameznika v trenutni situaciji je bistveno 
za zmanjšanje širjenja virusa. Za dosego omenjenega cilja je odgovoren vsak posameznik, 
seveda pa imamo odgovorne oseba, še večjo dolžnost in odgovornost, da vsak na svojem 
področju prispeva k izboljšanju situacije, tako z osebni vzgledom, kot z odločnim vodenjem.  
 
Želimo vam uspešno vodenje in vas lepo pozdravljamo,  

 

    dr. Simon Slokan  
                glavni inšpektor 

Vročiti:   

- naslovniki - elektronsko; 
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