Inšpektorat RS za šolstvo in šport je tudi prekrškovni organ, ki vodi prekrškovne postopke na podlagi
vloženih predlogov vzgojno-izobraževalnih zavodov in ostalih upravičenih predlagateljev (npr. nosilec
javnih pooblastil, Center za socialno delo, itd) zoper starše otrok.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Inšpektorat) je na podlagi 33. člena Zakona o
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007, ZIN – UPB 1), dolžan preventivno delovati v
smislu osveščanja javnosti, zato smo upravičenim predlagateljem za lažje in učinkovitejše
posredovanje predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka pripravili naslednje informacije.
Na podlagi 28. a člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-UPB1, Ur. list
RS, št. 54/2000 in 118/2006 – v nadaljevanju: ZUOPP) je šola dolžna, v primeru neizvršljivosti
odločbe o usmeritvi storiti naslednje aktivnosti:
1. Skladno s tretjim odstavkom 28. a člena ZUOPP je vrtec, šola ali zavod (v nadaljevanju:
predlagatelj), v katerega je otrok s posebnimi potrebami v času usmerjanja vključen, dolžan
sporočiti Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, da se
odločba o usmeritvi ni izvršila v roku 15 dni od dokončnosti odločbe o usmeritvi, če z odločbo
o usmeritvi ni določeno drugače.
2. Predlagatelj ima možnost, da skladno s 50. členom Zakona o prekrških (ZP, Uradni list RS, št.
3/2007, 17/2008, 21/2008 in 108/2009; v nadaljevanju: ZP) vloži predlog za začetek postopka
o prekršku na Inšpektorat.
V pomoč smo vam pripravili naslednje informacije, ki naj jih vsebuje osnutek predloga za
prekršek, ki ga posredujete na Inšpektorat:
poleg osnovnih podatkov o šoli in navedbi zadeve mora na podlagi 50. člena ZP predlog
vsebovati: podatke o kršitelju prekrška - oba starša (osebno ime, enotno matično številko
občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne
podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, opis prekrška in navedbo
dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška).
k predlogu priložite še fotokopije:
- odločbe o usmeritvi;
- potrdila ZRSŠ o dokončnosti in izvršljivosti odločbe o usmeritvi;
- dokumentacije šole iz katere je razvidna izkazana aktivnost šole, kako je
vabila starše, da vključijo otroka v šolo skladno z izrekom odločbe o
usmeritvi (npr. pisna vabila staršem, uradni zaznamki telefonskih razgovorov
s starši, in morebitno obveščanje Centra za socialno delo, …)
Najpogostejši predlogi za začetek postopka o prekršku zoper starše otrok, ki jih šole na podlagi
drugega odstavka 102. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn – UPB3, Uradni list RS, št. 81/2006,
102/2007, 107/2010; v nadaljevanju: ZOsn) podajo na Inšpektorat so naslednji: neobiskovanje pouka
učenca, nevpis otroka v 1. razred osnovne šole in neskladen potek izobraževanja otroka na domu.
1. Šola lahko na podlagi:
4. člena (izpolnitev osnovnošolske obveznosti) v zvezi s 50. členom ZOsn (obiskovanje
pouka),
45. členom ZOsn (pogoji za vpis),
89., 90. in 91. členom ZOsn (uveljavitev pravice do izobraževanja na domu, preverjanje
znanja in preverjanje znanja ob koncu obdobij)
presodi, da gre za opustitev starševske dolžnosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti učenca v
obveznem osnovnošolskem izobraževanju.
2. Predlagatelj ima možnost, da skladno s 50. členom ZP vloži predlog za začetek postopka o
prekršku na Inšpektorat. Poleg osnovnih podatkov o šoli in navedbi zadeve mora na podlagi
50. člena ZP predlog vsebovati: podatke o kršitelju prekrška - oba starša (osebno ime, enotno
matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), če je fizična oseba tujec, pa njene
rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, opis prekrška in navedbo
dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška).
3. V pomoč smo vam pripravili še naslednje informacije, ki naj jih vsebuje poleg podatkov iz 50.
člena ZP osnutek predloga za prekršek, ki ga posredujete na Inšpektorat.
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V kolikor boste vložili predlog za začetek postopka zaradi nevpisa otroka v 1. razred, ki ga določa
45. člen ZOsn, k predlogu priložite še fotokopije naslednje dokumentacije:
evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi MŠŠ na podlagi registra stalnega prebivalstva in
razvida začasnega prebivališča;
vabila šole staršem za vpis v 1. razred;
aktivnosti šole po ugotovitvi, da po poteku roka za vpis starš otroka ni vpisal (npr. dodatna
vabila staršem za vpis, poizvedba na Upravni enoti glede točnosti podatkov prebivališča
otroka, obvestila Centru za socialno delo, …).
V kolikor boste vložili predlog za začetek postopka zaradi neobiskovanja pouka in drugih
dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov, ki ga
določa 50. člen ZOsn, k predlogu priložite še fotokopije naslednje dokumentacije:
korespondenčni pregled aktivnosti razrednika o obveščanju staršev glede neobiskovanja
pouka njihovega otroka in o številu ur izostankov otroka od pouka ter postopek vodenja
opravičevanja oziroma neopravičevanja ur glede na Pravila šolskega reda;
aktivnosti razrednika in šolske svetovalne službe v postopku obravnave izostajanja
učenca od pouka (npr. uradni zaznamki razgovorov, dopisi na Center za socialno delo,
…);
dnevnikova rubrika: pregled izostankov (za posameznega učenca);
matična knjiga, redovalnica (za posameznega učenca);
in še drugo dokumentacijo, ki jo vodi šola v obravnavi neobiskovanja pouka za
posameznega učenca.
V kolikor boste vložili predlog za začetek postopka zaradi tega, ker izobraževanje otroka na domu,
zaradi razlogov, ki so na strani staršev, ne poteka v skladu z 89., 90. in 91. člen ZOsn, k
predlogu priložite še fotokopije naslednje dokumentacije:
izkazane aktivnosti šole, da je šola učenca, ki se izobražuje na domu, pravilno vabila k
procesu ocenjevanja znanja;
zapisnike o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu;
dokumentacija, iz katere je razvidna uveljavitev pravice do izobraževanja na domu.
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