
PREDSTAVITEV COVID PRAVIL NA SVETU STARŠEV, 23. 9. 2021 

 

 

- Trudimo se ustvariti način dela, ki otrokom še vedno dopušča veliko svobode, gibanja (menjavanje 

specializiranih učilnic – bolj kvaliteten pouk, rekreativno odmor, čim več obrokov v jedilnici ob ustrezni 

razdalji) ob zagotavljanju čim večje varnosti – spremstva učiteljev ob gibanju po šoli. 

NIJZ izda PRIPOROČILA, na podlagi katerih vlada z izda odlok/ MIZŠ okrožnico , ki za nas postane 

zavezujoča in ni več PRIPOROČILO (npr. nošenje mask). Šola pripravila Pravila ravnanja v OŠ Gustava Šiliha 

Laporje v šolskem letu 2021 – 2022 z namenom preprečitve širjenja SARS-CoV-2, kjer je vse opredeljeno in 

so narejena po navodilih aktualnih odlokov in okrožnic. 

 

Ker prihaja na območju celotne Slovenije do pogostih pritiskov na VIZ zavode smo prejeli navodilo 

pravne svetovalke (Katje Tretjak – pri nas zadolžena za Zakon o osebnih podatkih): 

 

- Javni zavodi zavezani spoštovanju predpisov oziroma odlokov na področju Republike Slovenije – iz tega 

izhajajo okrožnice MIZŠ, ki so za nas zavezujoče.  

 

- Ravnatelj nima možnosti ali pristojnosti, da odloči, katere predpise bo spoštoval in katerih ne. Prav tako 

nima možnosti soditi, ali je nek predpis ustaven ali ne oziroma o tem s komerkoli razpravljati. 

 

- Javni zavod ima pristojnost in predvsem dolžnost, da izvaja vzg. izobr. delo skladno z zavezujočimi 

predpisi, odredbami, odloki, priporočili za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev. 

 

- Na podlagi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzg.in izobr. ter kasnejših 

dopolnitev:  

 pogoj PCT (nad 15 let + vsi zaposleni) – razen spremljevalci 1.-3. razred = obvezno dokazovanje 

 maska za učence 1.-5 izven razreda, 6.-9. razred + zaposleni ves čas (izjema športna vzgoja)  

- Ravnatelj skladno z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzg.in izobr. ODGOVOREN ZA 

ZAKONITOST DELA ZAVODA in s tem za spoštovanje vseh prej omenjenih predpisov/odlokov. Kar pomeni, 

da mora poskrbeti da vsi udeleženci (učenci, zaposleni, starši in drugi obiskovalci) postopajo na način 

določen v aktualnih predpisih. 

- V kolikor se kdo s predpisanih ne strinja, meni, da so mu s tem kršene pravice, ima legitimno pravico, da 

poda svoje predloge/pobude izdajatelju predpisa oz. vloži postopek ocene ustavnosti na Ustavno sodišče. 

Grožnje za vložitev kakršnih koli kazenskih ovadb oz. odškodninskih odgovornosti na  javni zavod oz. 

ravnatelja nima pravne podlage, saj le ta MORA izvajati trenutno veljavne predpise. 

- Postopek proti kršiteljem – postopnost (pogovor, nato prijava inšpekciji) – tega si ne želimo, želimo le 

dobro sodelovati z vsemi. 



- Ob inšpekcijskem pregledu in ugotovitvi kršitev (recimo nenošenje maske) inšpektor izpraša tudi o 

postopku ukrepanja javnega zavoda ob zaznani kršitvi. 

 

- SKRAJNI UKREP ob kršitvi trenutno veljavnih predpisov – odreditev dela na daljavo za celoten VIZ zavod – 

želimo ostati v šoli. 

- Ne želimo si krhanja odnosov med nami v šoli in vami starši zaradi veljavnih predpisov, katerim smo žal v 

tej situaciji zavezani vsi. Navsezadnje smo vsi (bi morali biti) na isti strani in na tem mestu verjamemo da z 

istim namenom – dati našim učencem oz. vašim otrokom varno okolje, kjer se bodo karseda največ naučili 

in se pripravili na življenje. 


