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Številka:             069-22/2020/9 

Datum:      5. 11. 2020         

 

 

Zadeva:          Inšpektorat RS za šolstvo in šport – ugotovitve in opozorila v zvezi izvajanja 

                        nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 
na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju Inšpektorat) smo vas že z okrožnico 
številka 069-22/2020/8 z dne 30. 10. 2020 seznanili s pooblastili in aktivnostmi, ki jih na podlagi  
46.a člena 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) in dodatno od prejema Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP, Ur. list RS, št. 152/2020 z dne 24. 10. 2020), izvajamo 
z namenom doprinosa k zmanjšanju širjenja nalezljivih bolezni.  
 
V tem okviru ste bili tudi seznanjeni s številom izvedenih nadzorov, ki smo jih opravili do vključno 
30. 11. 2020, ob tem pa vas seznanjamo, da smo v omenjenem tednu na podlagi analiz tveganja 
in internih načrtov, izvajali nadzore izključno v vrtcih, pri čemer smo jih pregledali dodatnih 60. 
Ugotovitve iz nadzorov so vzpodbudne, saj namreč ugotavljamo, da je delež zavodov, kjer so bile 
ugotavljane kršitve manjši, kot v preteklosti in sicer znaša 12,4 % (v preteklosti 20 %). 

Kljub temu pa je potrebno izhajati iz družbene odgovornosti vsakega posameznika, ki se mora 
zavedati, da je trenutno potrebno strmeti k zmanjšanju vseh tveganj za širjenje virusa. Dejstvo 
namreč je, da smo tudi v tem tednu zaznali kršitve neupoštevanja nošenja mask v skupnih 
prostorih oziroma nepravilnega nošenja mask zaposlenih, prav tako pa tudi neupoštevanja 
vzdrževanja medosebne razdalje zaposlenih. Neupoštevanja nošenja mask oziroma nepravilno 
nošenje mask je bilo zaznati tudi pri starših in drugih deležnikih, ki vstopajo v prostore zavodov. 
Globa za vse navedene kršitve znaša 400,00 eurov za posameznika. 

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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V zvezi neupoštevanja nošenja mask tako zaposlenih, staršev, dijakov oziroma drugih deležnikov 
v šolskem prostoru ter v tej zvezi neupoštevanja opozoril vodstva šole, smo vas že seznanili, da 
podajte predlog za uvedbo postopka o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških. Ob tem 
lahko poudarimo, da so nekateri zavodi le-to že storili in jih je z vidika družbene odgovornosti in 
vloge, ki jo imajo za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja, kot tudi za zmanjšanje 
širjenja virusa, potrebno pohvaliti, saj so s tem izkazali, da se zavedajo pomena skupne 
odgovornosti v preprečevanju širjenja virusa. Istočasno pa vse ostale seznanjamo, da v kolikor 
boste imeli podobne težave, da le to storite čim prej, saj bomo le-tako lahko vsi skupaj še bolj 
uspešni pri zmanjšanju širjenja okužb. Seveda pa je ob tem potrebno poudariti tudi na možnost 
izrekanja različnih ukrepov v skladu z delovno-pravno zakonodajo zoper delavca, ki ne upošteva 
odredb odgovorne osebe – omenjeno je sicer v domeni odgovornih oseb v zavodih, vendar je v 
tem okviru pomembno razmisliti tudi o tej možnosti.  

Inšpektorat bo na podlagi analiz tveganj in načrtov aktivnostih  tudi v prihodnjem obdobju 
vsakodnevno intenzivno izvajal nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o nalezljivih boleznih in 
odlokov, ki urejajo omenjeno področje. Verjamemo, da smo vsi skupaj lahko še uspešnejši pri 
preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-19, tako v družbi, kot v naših zavodih, seveda ob 
predpogoju, da se zavedamo vlog in odgovornosti, ki jih imamo. Zavedamo se, da v tem okviru 
prihaja tudi do različnih dilem, interpretacij ali nevšečnosti, kjer imate dileme kako jih razrešiti, v 
tej zvezi vas tako ponovno seznanjamo z uradnimi urami za ravnatelje, ki potekajo vsak četrtek, 
med 11.00 in 13.00 uro in kjer lahko posamezne dileme razrešimo skupaj. 
 
Želimo vam uspešno vodenje in vas lepo pozdravljamo,  

 

 

    dr. Simon Slokan  
                glavni inšpektor 

 

Vročiti:   

- naslovniki - elektronsko; 
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