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Številka:             069-6/2021/1 

Datum:      25. 1. 2021         

 

 

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,  
št. 069-22/2020/8 z dne 30. 10. 2020 in dodatno z okrožnico, št. 069-22/2020/9 z dne  
5. 11. 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.  
 
Glede na dejstvo, da se z današnjim dnem, v večji meri, ponovno odpirajo šole, pri čemer pa je 
na temo nespoštovanja določb nošenja zaščitnih mask, tako s strani zaposlenih, kot tudi staršev 
in otrok, v zadnjih dneh prišlo k nam in na MIZŠ večje število vprašanj, vam v nadaljevanju 
pošiljamo ponovno obvestilo, kako je potrebno ukrepati v primeru zaznave, da posameznik ne 
želi nositi zaščitne maske.  

V zvezi neupoštevanja nošenja zaščitnih mask, gre za osebno odgovornost vsakega 
posameznika, pri čemer pa je ravnatelj, kot odgovorna oseba, dolžna izvesti vse ukrepe za 
zmanjšanje nevarnosti prenosa virusa in zagotavljanje drugih ukrepov znotraj zavoda. Zato vas 
pozivamo, da v primeru zaznave neupoštevanja odredb vodstva šole, ki se nanašajo na nošenje 
zaščitne maske, zoper posameznika (zaposleni, starši, dijaki, …) podate predlog za uvedbo  
postopka o prekršku zoper omenjeno osebo, ki ne upošteva omejitev in ukrepov na območju 
zavodov. Zakon o prekrških namreč v 50. členu določa, da lahko oškodovanec (v tem okviru je to 
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zavod, 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 (v tem primeru Inšpektorat) 
nato uporabil pri uvedbi in vodenju postopka o prekršku. Omenjeni pisni predlog pošljete na 
naslov (lahko tudi elektronski naslov) Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki bo zoper 
posameznika uvedel ustrezen postopek v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih.   
 
Ob tem pa opozarjamo tudi na dejstvo, da je zaposleni, ki ne upošteva zakonitih odredb 
odgovorne osebe v zavodih, lahko sankcioniran tudi v skladu z delovno-pravno zakonodajo,  
katera pa je v izključni pristojnosti odgovornih oseb zavoda. Zato velja ob tem poudariti, da v 
primeru, ko zoper posameznega zaposlenega, ki ne upošteva vaših zakonitih odredb v okviru 
nošenja zaščitnih mask, podate predlog za začetek postopka o prekršku na Inšpektorat, istočasno 
zoper njega uvedete tudi postopek v skladu z delovno-pravno zakonodajo.  

Zaradi zavedanja družbene odgovornosti Inšpektorata in sistema nasploh, vas seznanjamo, da 
vsakodnevno intenzivno izvajamo nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o nalezljivih boleznih 
in odlokov, ki urejajo omenjeno področje, in sicer po vseh zavodih. Pri nadzorih zaznavamo 
številna odstopanja, zato vas naprošamo, da svoje zaposlene, na dnevni ravni, opozarjate na 
dolžnost spoštovanja tudi omenjenih določb.  
 
Želimo vam uspešno vodenje in vas lepo pozdravljamo,  

 

 

    dr. Simon Slokan  
                glavni inšpektor 

 

Vročiti:   

- naslovniki - elektronsko; 
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