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Številka:             010-34/2021/3 

Datum:      29. 3. 2021         

 

 

Zadeva:          Izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov  

                       za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 – pojasnilo  

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 
v zadnjem obdobju smo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju IRSŠŠ) dobili več 
vprašanj v zvezi s postopkom in vsebino izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, v katerih je bila izpostavljena tudi dilema glede 
zakonske pristojnosti šolskih inšpektorjev, da nadzirajo ukrepe za preprečevanje širjenja 
nalezljivih bolezni. Čeprav smo bili na IRSŠŠ prepričani, da izvajamo vse postopke nadzora 
skladno z zakonodajo, smo, v izogib kakršnihkoli dvomov, v sodelovanju z ministrstvom, za 
mnenje zaprosili tudi Službo Vlade RS za zakonodajo (v nadaljevanju SVZ).  
 
SVZ je v celoti pritrdila našemu stališču, da skladno s 46. a členom Zakona o nalezljivih boleznih 
(v nadaljevanju ZNB) izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena ZNB, na področju vzgoje, 
izobraževanja in športa, tudi inšpekcija pristojna za šolstvo.  
 
Upoštevaje siceršnjo pristojnost inšpekcije, pristojne za šolstvo, ki je določena v 2. členu oziroma 
področje nadzora, ki ga določa 12. člen Zakona o šolski inšpekciji, predstavlja izvajanje nadzora 
po ZNB specialno ureditev, pri katerem IRSŠŠ ne izvaja nadzorov po zakonu, ki ureja 
šolsko inšpekcijo, ampak po določbah ZNB.  Na podlagi tega je jasno, da se celoten postopek 
nadzora v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 zvaja po ZNB v 
povezavi z Zakonom o prekrških, ki kot specialni zakon določa postopek v primeru ugotovljenih 
kršitev.  
 
Zavedamo se zahtevnosti situacije v kateri se trenutno nahajajo vodstva in zaposleni v šolah in 
vrtcih. Ravno zato vam želimo -  pa ne le zaradi družbene odgovornosti in profesionalizma, ampak 
tudi ker v resnici lahko le skupaj, s konstruktivnim sodelovanjem, premagamo izzive, ki nam jih 
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epidemija postavlja pred nas - nuditi podporo in pomoč pri razreševanju konkretnih primerov s 
katerimi se srečujete. Kljub temu pa je potrebno zavedanje, da je IRSŠŠ, ne glede na voljo in 
namen, da ravna čim bolj preventivno, vendarle inšpekcijski organ, ki izvaja nadzor – v času 
epidemije tudi na področju izvajanja ukrepov proti širjenju COVID-19 na področju vzgoje in 
izobraževanja – in ki mora v primeru ugotovljenih kršitev tudi ustrezno ukrepati.  
 
 
Želimo vam uspešno vodenje in vas lepo pozdravljamo,  

 

 

    dr. Simon Slokan  
                glavni inšpektor 

 

 

 

 

Priloga: 

- dopis IRSŠŠ,  št. 010-34/2021/1 z dne 8. 3. 2021; 

- dopis SVZ,  št. 181-57/2021 z dne 9. 3. 2021; 

 

 

Vročiti:   

- naslovniki - elektronsko; 
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