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POVZETEK

Diplomsko delo se nanaša na področje inšpekcijskih postopkov, ki zajemajo tematiko
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Država vzpostavlja nadzor nad kršenjem
pravic posameznikov ali pravnih oseb in v javnem interesu regulira pravni red s posebnim
zakonom - Zakon o inšpekcijskem nadzoru, ki je nadrejen Zakonu o splošnem upravnem
postopku. Obravnavano področje pa ureja tudi Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno. Zakon določa več pristojnih organov, kot so: Tržni inšpektorat RS,
Inšpektorat RS za delo, Prometni inšpektorat, Davčna Uprava RS in drugi. Spoštovanje in
izvajanje zakonov je v interesu družbe, torej v javni koristi, ni pa nujno v interesu
posameznika. Zato mora inšpektor, ki ima zakonska pooblastila za opravljanje nadzora, če
odkrije nepravilnosti, izreči posamezniku ali pravni osebi pravno dopusten ukrep, s
katerim bo zagotovil odpravo kršitev na določenem področju. Zavezanec ima pravico do
pritožbe zoper inšpekcijsko odločbo oziroma lahko s tožbo sproži tudi upravni spor.

Ključne besede: inšpekcijski postopek, delo in zaposlovanje na črno, inšpektor,
pristojnost, inšpekcijski ukrep, pravna sredstva.
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SUMMARY

INSPECTION PROCEDURES FOR THE PREVENTION AND EMPLOYMENT OF
ILLEGAL WORK
This thesis refers to the field of the inspection procedures, which include issues of
prevention of work and illegal employment. State establishes control over the violation of
the rights of individuals or legal entities in the public interest with legal order regulated by
special law - Inspection Act, which is in charge of the General Administrative Procedure
Act. This field is also under consideration of the Prevention of Illegal Work and
Employment Act. The law designates several competent authorities such as: Market
Inspectorate RS, the Inspectorate of Labour, Transport Inspectorate, the Tax
Administration and others. Respect and enforcing laws is in the interest of society and
therefore in the public benefit, but not necessarily in the interests of the individual.
Therefore inspector, who has the statutory powers to carry out surveillance and in case if
he finds irregularities, to express to individual or to legal person legally admissiable
measures, which will ensure the elimination of violations in the area. Person liable has the
right to appeal against the decision of inspector or may initiate an administrative dispute.

Key words: inspection procedure, work and illegal employment, inspector, competence,
inspection measures, legal means.
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1 UVOD

Interesi družbe niso vedno v skladu z interesi posameznika, zato prihaja do kršitev
predpisov. V vsaki družbi se dogajajo kršitve pravnega reda na področju dela in
zaposlovanja na črno. Od posamezne države je odvisno, kakšen je delež dela na črno v
bruto domačem proizvodu na prebivalca (BDP). V Sloveniji se ocenjuje, da je dela na črno
v odstotkih nekje med 17 – 25 % BDP-ja. Zdi se, kot da je delo in zaposlovanje na črno
postalo logično sredstvo za izboljšanje življenjskega standarda ljudi. V tem se vidi
pomanjkljivo ozaveščenost družbe, ki z neplačevanjem davkov škodijo celotnemu
dobrobitu državljanov. Vzrok, zakaj se pojavlja tako velik odstotek, je verjetno tudi v
trenutni gospodarski krizi, ki za posledico pušča veliko brezposelnost ljudi.
Za zajezitev dela in zaposlovanja na črno država ukrepa z inšpekcijskim nadzorom. V ta
namen so v državni upravi pristojne ustrezne inšpekcijske službe, ki ukrepajo v skladu s
svojimi zakonskimi pooblastili. Vsa pravna vprašanja inšpekcijskega nadzora so določena v
Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, Ur. l. RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1, v
nadaljevanju ZIN. Ta zakon predstavlja pomembno orodje inšpekcijskega organa, da ima
vse možnosti ukrepanja v skladu z zakonskimi pooblastili za zagotovitev učinkovitega
inšpekcijskega nadzora, za katerega je pristojen. V inšpekcijskem postopku pa se ZIN-u
subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 80/1999, št.
70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, v
nadaljevanju ZUP.Pravila splošnega upravnega postopka se uporabljajo v inšpekcijskem
postopku, ki predstavljajo temeljno podlago za odločitev vsakega upravnega organa, ne le
inšpektorja. Obravnavano tematiko pa posebej ureja še Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, Ur. l. RS, št. 36/2000, 118/2006, 12/2007-UPB1, 29/2010, v
nadaljevanju ZPDZC. Le ta določa več pristojnih organov, ki neposredno nadzirajo delo in
zaposlovanje na črno, in sicer; Tržni inšpektorat RS, Davčna Uprava RS, ter Prometni
inšpektorat nadzirajo področje dela na črno, Inšpektorat RS za delo pa nadzira
zaposlovanje na črno.
Inšpekcijski nadzor predstavlja element nadzora v smislu varovanja javnega interesa, ni
pa nujno v interesu posameznika. Zato mora inšpektor, ki ima zakonska pooblastila za
opravljanje nadzora, če v postopku odkrije nepravilnosti, izreči posamezniku ali pravni
osebi pravno dopusten ukrep, s katerim bo zagotovil odpravo kršitev na določenem
področju in vzpostavil zakonito pravno stanje. Na tem mestu bi postavila hipoteze:

1. Inšpektor ima vsa pooblastila v zakonu, da lahko ustrezno ukrepa proti kršitvam.
2. Inšpekcijski organi so učinkovitejši, če sodelujejo z drugimi inšpekcijskimi organi.
3. Učinkovitost inšpekcijskega nadzora je odvisna od števila inšpektorjev.
Namen mojega diplomskega dela je preučevanje inšpekcijskega upravnega postopka na
področju preprečevanja in zaposlovanja dela na črno z raziskavo praktičnih primerov.
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Predstaviti želim faze v inšpekcijskem postopku in pravna sredstva po končanem
inšpekcijskem postopku, ki so podlaga za uvedbo oziroma presojo postopka. Na tem
področju bom raziskala tudi primere sodne prakse. V diplomski nalogi se bom osredotočila
izključno na inšpekcijske postopke na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno. S pomočjo metode povzemanja spoznanj in sklepov posameznih strokovnjakov bom
prikazala celostno delovanje in pristojnosti različnih inšpektoratov na področju
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
Glavni cilj moje diplomske naloge je na podroben in praktičen način prikazati oziroma
predstaviti ta poseben upravni postopek s pomočjo raziskovanja hipotez. Zanima me,
kako inšpektor odloča ter ukrepa v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili v določenem
primeru, s tem, ko mora zavarovati javni interes s preprečevanjem dela in zaposlovanja
na črno. V času študija na Fakulteti za upravo me je zanimalo področje inšpekcijskih
postopkov. Ker se v vsakodnevnem življenju srečujemo z delom na črno, sem se odločila,
da se poglobim v te posebne upravne postopke, ki se zgodijo po uradni dolžnosti. Glavni
poudarek obravnavane teme bo namenjen fazam inšpekcijskega upravnega postopka na
področju dela in zaposlovanja na črno. Znotraj vsake faze pa želim analizirati potek
dogodkov z uporabo praktičnih primerov.
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabljala različne metode dela. Z metodo študija
različne strokovne literature, člankov in uradnih internetnih strani sem obravnavala
področje pravne ureditve različnih postopkov pri inšpekcijskem nadzoru. Pri posameznih
fazah inšpekcijskega upravnega postopka sem primarno uporabljala ZPDZC, ZIN, ZUP, ter
drugo zakonodajo s tega področja. V izjemno pomoč so mi bila tudi ustna navodila višje
davčne inšpektorice gospe Natalije Kovač Jereb iz Davčnega Urada Nova Gorica, izpostava
Idrija, pogovor s podsekretarko, gospo Sonjo Konestabo na Inšpektoratu RS za delo ter
pogovor z gospodom Ilijo Maličem, inšpektorjem na Prometnem inšpektoratu v Ljubljani.
V pomoč so mi bili tudi razni primeri in vzorci odločb, ki sem jih interno pridobila.
Diplomska naloga vsebuje pet delov. V uvodu naloge so na kratko predstavljena izhodišča
diplomskega dela, namen in cilji, metode dela, ter struktura diplomskega dela. V drugem
delu obravnavam inšpekcijski nadzor kot poseben upravni postopek in na širše
predstavljam temeljna in splošna načela ZUP in načela po ZIN s ponazoritvijo praktičnih
primerov, saj menim, da so ta ključnega pomena za celoten postopek. Temeljna načela
namreč predstavljajo minimalne procesne standarde, ki morajo biti zagotovljeni
zavezancem v vsakem upravnem postopku. V tretjem delu podrobneje predstavljam
pravno ureditev preprečevanja in zaposlovanja dela na črno. V nadaljevanju tretjega dela
so prikazane pristojnosti različnih inšpektoratov, ki so okrepljene s statističnimi podatki. V
četrtem delu sledijo faze inšpekcijskega postopka, in sicer od uvedbe pa do izdaje
inšpekcijske ureditvene odločbe. Pomemben del tega postopka predstavljajo tudi pravna
sredstva, do katerih ima zavezanec zagotovljeno ustavno pravico. V zaključku bom
uporabila metodo sinteze pri navajanju svojih ugotovitev, potrdila ali ovrgla bom hipoteze
ter podala predloge za izboljšanje stanja na tem področju.
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2 INŠPEKCIJSKI NADZOR KOT POSEBEN UPRAVNI POSTOPEK

2.1 UPRAVNI POSTOPEK
Splošni upravni postopek predstavlja skupna splošna procesna (postopkovna) pravila, po
katerih ravnajo pristojni upravni in drugi organi, ko v upravnih zadevah odločajo o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb oziroma drugih strank na
področju upravnega prava.
Pravila upravnega postopka, ki jih vsebuje Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. l.
RS, št. 80/1999, št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.), 8/2010, v nadaljevanju ZUP, so po svoji naravi splošna ne glede na to, kateri
materialni predpis se uporablja pri odločanju, in ne glede na to, kateri organ odloča o
upravni zadevi. Vendar so upravna področja raznovrstna in za vsa upravna področja
oziroma za vsa pravna razmerja na teh področjih zaradi njihove različnosti in posebnosti
ni mogoče vpeljati istega načina dela oziroma poslovanja. Včasih je potrebno vpeljati
hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši način, ki pa kljub temu ne sme biti v škodo pravilni
rešitvi konkretnih upravnih zadev. Postopek mora biti prilagojen naravi upravnega
področja in posebnostim pravnih razmerij na tem področju ter namenu upravnega
delovanja, hkrati pa olajšati uporabo in izvršitev materialnega predpisa. Zato so tudi
dovoljena odstopanja od pravil splošnega upravnega postopka (glej Androjna in Kerševan,
2006, str. 33).
Postopek, ki je drugačen od postopka po ZUP, lahko za posamezno upravno področje (kot
je inšpekcijski postopek) predpiše samo posebni zakon, vendar le o pogojih, da je to
potrebno za postopanje na takem upravnem področju in da so pravila posebnega
upravnega postopka v skladu s temeljnimi načeli upravnega postopka. Pravilom bo
poseben upravni postopek predpisal materialni zakon, s katerim država ureja pravna
razmerja na določenem upravnem področju (glej ZUP, 3. člen). Na podlagi drugih
podzakonskih predpisov ni mogoče predpisati posebnega upravnega postopka. V kolikor
so vprašanja v postopku uredijo s podzakonskimi predpisi ali splošnimi akti v nasprotju z
določbami ZUP, takšne posebne ureditve pri upravnem odločanju ni dopustno upoštevati.
Na upravnem področju, za katero je z zakonom predpisan poseben upravni postopek,
postopajo organi pri reševanju konkretnih upravnih zadev iz takega upravnega področja
po pravilih posebnega upravnega postopka (po Androjna in Kerševan, 2006, str. 34).
Posebnosti posameznih upravnih področij praviloma niso tolikšne, da bi zahtevale posebno
ureditev upravnega postopka za vsako posamezno področje v celoti.

3

Temeljna načela po ZUP in posamezna druga pravila upravnega postopka so takšna, da
jih je mogoče uporabljati pri reševanju konkretnih upravnih zadev na vseh upravnih
področjih. Prav v tem je tudi posebna odlika pravil splošnega upravnega postopka.
Upravni postopek zajema pravila, ki pomenijo temeljito podlago za postopek pri odločanju
v konkretnih upravnih zadevah za vsa upravna področja, v katerih se ne predpiše poseben
– drugačen upravni postopek. Na upravnih področjih, za katera so z zakoni predpisani
posebni upravni postopki, se uporabljajo določbe teh zakonov, določbe ZUP-a pa le za
ostala vprašanja, ki niso urejena v teh predpisih. Pravila posebnih upravnih postopkov se
vedno dopolnjujejo s pravili ZUP (po Androjna in Kerševan, 2006, str. 34-36).

2.2 INŠPEKCIJSKI POSTOPKI KOT POSEBNI UPRAVNI POSTOPKI
Posebni upravni postopki se za posamezna področja predpišejo z zakonom (samostojnim
zakonom o postopku ali z materialnim zakonom, ki vsebuje tudi postopkovna pravila tega
področja), vendar pa morajo biti pri tem v skladu s temeljnimi načeli splošnega upravnega
postopka in drugimi postopkovnimi pravili ZUP, ki jih ni mogoče spremeniti. Inšpekcijski
postopki predstavljajo nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in
podzakonskih predpisov. Splošni sistemski zakon, ki ureja delovanje vseh inšpekcij in
določa inšpekcijski nadzor, se imenuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, št.
56/2002, Ur. l. RS, št. 26/2007, 43/2007-UPB1), ki določa splošna načela inšpekcijskega
nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila
inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja,
povezana z inšpekcijskim nadzorom. S tem zakonom so prenehale veljati določbe iz
Zakona o upravi, Ur. l. RS, št. 67/1994, 20/1995 Odl. US: U-I-285/94-105, 29/1995-ZPDF,
80/1999-ZUP, 52/2002-ZDU-1, 56/2002.
Tiste inšpekcije, ki jih ureja poseben zakon, se prenovljeni ZIN uporablja samo za tista
vprašanja, ki niso drugače urejena. Tako velja tudi pri uporabi posebnega postopka, saj
se za posamezna vprašanja, ki niso urejena z novim zakonom, uporablja ZIN, ki odpravlja
pomanjkljivosti, do katerih bi lahko prihajalo zaradi številnih predpisov, ki določajo
delovanje inšpekcijske službe. Novi ZIN predstavlja vsem pristojnim inšpektorjem enake
možnosti ukrepanja, da lahko z vsemi pooblastili zagotovijo učinkovitejši nadzor nad
izvajanjem predpisov, kar pomeni največjo kompetenco zakona (po Kladošku, 2002, str.
162).
Pravila ZUP določajo uradno osebo, da vodi postopek in odloča o inšpekcijskih zadevah v
pomenu javne koristi. Kot meni tudi Androjna, pomeni zavarovanje neke splošne družbene
koristi na določenem področju, ki je nad zasebno koristjo posameznika. Ukrepi delovanja
upravnih organov v javni koristi predstavljajo splošno koristno dejavnost kot vrednota
določenega pravnega stanja za interes širše skupnosti. Tudi po ZIN morajo inšpektorji v
okviru inšpekcijskega nadzora varovati javni interes ter ustrezno ukrepati v okviru danega
predpisa.
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Da lahko inšpektor posega v zakonsko varovane pravice zavezanca, mora sprejeti pravno
dopustne in legitimne ukrepe, ki morajo biti v skladu z načelom sorazmernosti v javni
koristi. Inšpekcijski nadzor mora biti v sorazmerju z interesi javnosti (kot to določajo tudi
načela splošnega upravnega postopka in načela inšpekcijskega nadzora) in interesi
posameznikov z namenom uresničitve zakonitega pravnega stanja (po Jerovšku, 2003,
str. 247-256).

2.3 OBSEG UREDITVE ZIN
ZIN velja v vseh področjih delovanja inšpekcij (tudi v državnih in občinskih) v kolikor s
posamičnim področnim materialnim zakonom neka oblika inšpekcijskega nadzora ni
podrobneje določena, ZIN tudi delno ureja pravila za upravno inšpekcijo, proračunsko
inšpekcijo, obrambno inšpekcijo in druge oblike notranjega upravnega nadzora nad
poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Ker pa inšpekcije, ki delujejo
v okviru inšpektoratov, ki imajo status samostojnega organa v sestavi ministrstva, veljajo
tudi določbe Zakona o državni upravi, v nadaljevanju ZDU-1, Ur. l. RS, št. 52/2002,
56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009. Ta opredeljujejo temeljna
načela kot način delovanja uprave. ZIN ohranja organizacijo inšpekcij v okvirih dosedanje
ureditve; inšpekcija je organ v sestavi ministrstva, ki se ustanovi za nadzor in večjo
učinkovitost dela pri opravljanju nalog. ZIN pomeni napredovanje v učinkovitosti dela
inšpekcijskih služb, država mora pri tem še bolj zagotoviti ustrezno delovanje za strokovno
delo inšpekcij, kot je vzpostavitev informacijske mreže med posameznimi inšpektorati in
kadrovska okrepitev inšpektorjev (po Kladošku, 2002, str. 168).
Temeljni Zakon o inšpekcijskem nadzoru predstavlja naslednje cilje:
 zagotovitev neodvisnosti in samostojnosti dela inšpekcij,
 uzakonjenje posebnih inšpekcijskih načel kot minimalnih standardov, zagotavljanje
pooblastil in dolžnosti ter načelnega položaja inšpektorjev,
 vzpostavitev pregledne organizacije inšpekcij v okviru inšpektoratov s statusom
samostojnega organa in celostno zagotavljanje odgovornosti vodenja in
organizacije dela inšpekcij,
 prilagoditev naravi nalog posebnemu upravnemu inšpekcijskemu postopku
nadzora ter odreditev splošnih in posebnih ukrepov, ki jih v skladu z zakoni odredi
inšpektor in s tem dosega učinkovito varstvo javnih koristi kot namen in cilj
inšpekcijskega delovanja (po Pirnatu et al., 2004, str. 874).
Dejavnost inšpekcije je torej ustanovljena zato, da vrši nadzor nad pravnimi subjekti in
predpisi, ki morajo biti v skladu z zakonom. Inšpektorji ugotavljajo dejstva na določenem
stanju, preverijo razno dokumentacijo in odgovornost zakonitega ravnanja posameznika
ali pravne osebe, če je v skladu s predpisi. Inšpekcijski nadzor pomeni del upravne
funkcije, pomeni preveritev in vpogled zakonitosti izvajanja zakonov, podzakonskih aktov
in drugih tehničnih standardov (po Brejcu, 1998, str. 50).
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Temelj pravne varnosti je spoštovanje predpisov, ki jih osebe (tako fizične kot pravne) ne
izpolnjujejo in kršijo. Nespoštovanje predpisov tako terja inšpektorja, da sprejme sredstva
– pooblastila in ukrepe, s katerimi zagotavlja zakonito stanje, ki predstavlja na področju
inšpekcije zaščito javnega interesa. Spoštovanje in izvajanje zakonov je v interesu družbe,
v javni koristi, ni pa nujno v interesu posameznika. Zato mora inšpektor pri opravljanju
nalog, če odkrije nepravilnosti, izreči posamezniku pravno dopusten ukrep, s katerim bo
zagotovil odpravo kršitev (po Pirnatu et al., 2004, str. 874-878).

2.4 SUBSIDIARNOST V INŠPEKCIJSKIH ZADEVAH
Subsidiarna raba pomeni, da se v različnih primerih pravila splošnega upravnega postopka
dopolnjujejo s pravili posebnih upravnih postopkov, ki se uporabljajo subsidiarno – če ne
obstajajo posebni predpisi. V slovarju zasledimo »subsidium« - pomoč, »subsidiaren« pomožen, dodaten, podporen, v upravni literaturi pa to pomeni podrejena uporaba ZUP-a.
Primer je rok za vložitev pritožbe – v inšpekcijskih zadevah je na primer 8-dnevni rok, ki je
krajši od predpisanega z ZUP-om (namreč ZUP v 235. členu določa rok vložitve pritožbe v
15 dneh. Glede ostalih vprašanj v zvezi z pritožbo se smiselno uporablja ZUP (po
Grafenauerju et al., 2010, str. 5-6).
Inšpekcijski postopek ureja več zakonov v razmerju subsidiarnosti:





področni, to so pretežno materialni zakoni, ki urejajo določeno upravno področje,
v Sloveniji poznamo zakone o področnih inšpekcijah (tržna inšpekcija – Zakon o
tržni inšpekciji, inšpektorat za delo – Zakon o inšpekciji dela, davčna inšpekcija
uporablja na primer tudi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
primer tudi ZPDZC);
pravila ZIN (Zakon o inšpekcijskem nadzoru), ki urejajo specialne določbe o
inšpekciji za razliko od siceršnjih upravnih postopkov in pristojnosti javne uprave;
Zakon o splošnem upravnem postopku, ki v inšpekcijskih postopkih uporablja
določbe glede: temeljnih načel, pristojnosti organov, izločitve uradnih oseb,
procesne sposobnosti in zastopanja strank, jezika v postopku, občevanju organov
in strank, vročanja, rokov in narokov, poteka glavne obravnave, začetka postopka,
postopka za izdajo odločbe ter izrednih pravnih sredstev in izvršitve odločbe (po
Jerovšku in Kovačevi, 2008, str. 166).

Vsako področje ureja poseben zakon v okviru področne zakonodaje. Na primer delovanje
tržnega inšpektorja je določeno v Zakonu o tržni inšpekciji. Področni zakonodaji vedno
sledita ZIN, ter ZUP, ki zagotavljata minimalne standarde varovanja pravic stranke oz.
zavezanca ter v splošnem pomenu varujeta družbeno korist. ZIN definira nekatere
strokovne posebnosti v primerjavi z ZUP, ki pomenijo učinkovitejši nadzor pri varstvu
javnega interesa. Tako se inšpekcijski upravni postopek vedno začne na predlog
inšpektorja oz. po uradni dolžnosti (glej Kovač et al., 2009, str. 394-415).
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Med temi predpisi je vzpostavljeno razmerje dvojne subsidiarnosti, saj podrejeno za
postopkovna vprašanja zmeraj veljajo splošne določbe ZUP, kot je to prikazano na Sliki 1.
Slika 1: Razmerje dvojne subsidiarnosti

PODROČNI
(MATERIALNI
ZAKON)
na primer:
Zakon o
preprečevanju
dela in
zaposlovanja
na črno
(ZPDZC)

1. razmerje
nad/podrejenosti
ZIN je podrejen
področnemu
zakonu

ZIN
2. razmerje
nad/podrejenosti
ZIN je nadrejen
ZUP,
ZUP je podrejen
ZIN

ZUP

Vir: Jerovšek in Kovač (2007, str. 158)

2.5 NAČELA INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA
2.5.1 Temeljna načela po ZUP
V vsakem postopku se moramo naslanjati najprej na temeljna načela, ki se uporabljajo v
celotnem postopku in predstavljajo osnovo za razumevanje in pravilno uporabo
posameznih določil zakona. So torej neka razlagalna in interpretativna pravila, ki nam
dajejo zeleno luč za pravilno uporabo predpisov pri vodenju postopka, ko se organ odloča
o pravicah, obveznostih in pravnih pravicah strank ter drugih udeležencev v postopku.
Temeljna načela po ZUP so osnovni procesni standardi, na katerih temelji upravni
postopek. Glede na to, da so zakonska določila pravzaprav izpeljava temeljnih načel, je
torej za pravilno odločanje in vodenje v upravnem postopku nujno upoštevanje naslednjih
načel kot so: načelo zakonitosti, varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi, načelo
materialne resnice, načelo zaslišanja stranke, prosta presoja dokazov, dolžnost govoriti
resnico in poštena uporaba pravic, samostojnost pri odločanju, pravica pritožbe, ter
ekonomičnost postopka. V nadaljevanju bo vsako načelo podrobneje predstavljeno s
praktičnimi primeri.
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Načelo zakonitosti

Načelo zakonitosti predstavlja osrednje mesto ne samo v upravnem postopku, ampak v
celotnem pravnem redu, saj izhaja iz Ustave RS (Ur. l. RS, št. 331/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, v nadaljevanju Urs). To načelo določa temelj pravne države, torej
mora biti v državi, v kateri vlada pravo in je delovanje državnih organov vezano na pravne
predpise. V Ustavi je določeno, da upravni organi opravljajo svoje delo samostojno in na
podlagi ustave in zakonov; zagotovljeno mora biti sodno varstvo pravic in zakonitih
interesov državljanov in organov. Tako tudi ZUP v 6. členu določa, da organi odločajo v
upravnih zadevah po zakonih, podzakonskih predpisih, predpisih samoupravnih lokalnih
skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Upoštevanje tega
načela v upravnem postopku torej izključuje kakršnokoli samovoljo organov, ki so
pooblaščeni za vodenje in odločanje.
Pri odločanju v upravnem postopku mora vsaka odločba kot posamični upravni akt
temeljiti na materialnem predpisu – to je veljavnem zakonu, ki vsebuje določila o pravicah
in obveznostih na določenem področju in ki ga je treba pravilno uporabiti – temu rečemo
tudi materialna zakonitost. Celoten postopek mora potekati v skladu z določili ZUP in
drugih posebnih upravnih postopkov, na primer ZIN. S tem se zagotovijo skupni minimalni
standardi dovoljenega ravnanja organa in stranke. Postopek je formalno zakonit, če je
voden po zakonsko predpisanem postopku in materialno zakonit, kadar se odločba v
obsegu o pravicah in obveznostih po določbah materialnega predpisa.
V nekaterih primerih je določeno, da lahko organ odloči po prostem preudarku oz.
diskreciji. Organ lahko pri enakem dejanskem stanju izbere izmed več pravno enako
mogočih odločitev tisto, ki je v konkretnem primeru in podanih okoliščinah najustreznejša.
Pomembno je, da organ s to odločitvijo ne sme kršiti drugih zakonov. Odločanje po
prostem preudarku je mogoče samo takrat, ko je organ za to posebej pooblaščen z
materialnim predpisom. To pooblastilo je v zakonu dano z navedbo, da »organ sme«,
»more« ali »je pooblaščen« za odločanje po prostem preudarku.
Inšpektorji, ki obravnavajo področje zaposlovanja in preprečevanja dela na črno, se
morajo prvenstveno naslanjati na zakonito odločanje v okviru svojih pooblastil. Če
inšpektor izreče ukrep, mora imeti ta zakonsko podlago v področnemu zakonu ali
subsidiarno v ZUP-u (glej Prilogo 4).
Primer: Davčni inšpektor po uradni dolžnosti izda zavezancu inšpekcijsko odločbo o
prepovedi opravljanja dela na črno na podlagi zakonskih predpisov (Zakon o davčni službi
Ur. l. RS, št. 57/2004, Ur. l. RS, št. 139/2004, 17/2005-UPB1, 59/2005 Odl.US: U-I108/05-19, 114/2006, 1/2007-UPB2, 40/2009, v nadaljevanju ZDS-1, ZPDZC, ZUT, ZIN,
ZUP).
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Kot sredstvo za preprečitev oziroma odpravo načela zakonitosti obstaja v pravnem
sistemu pritožba in upravni spor, ki pa predstavlja sodno kontrolo zakonitosti upravnih
odločb (po Grafenauerju in Brezniku, 2005).


Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi

ZUP v 7. členu določa to načelo v smislu, da mora organ ves čas postopka varovati
zakonite strankine pravice, ki ji pripadajo v postopku. Stranko se opozarja na njene
pravice, pri čemer te ne smejo biti v škodo pravic drugih oseb in škodo javne koristi,
določene z zakonom ali drugim predpisom. Če stranka svoj interes uveljavlja v nasprotju z
javno koristjo, ki ga določa zakon ali drug predpis, mora primarno zaščititi javno korist,
kar pomeni družbeno dobrino za vse ljudi. Tudi Jerovšek pravi, da za poseg v zakonsko
varovane pravice stranke zaradi zaščite javne koristi morajo obstajati utemeljeni stvarni
razlogi in ukrepi za uresničitev zakonskega cilja (glej Jerovšek, 2003, str. 256).
V inšpekcijskih postopkih pa se to načelo izraža pri varovanju pravic drugih oseb.
Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora mora v primeru nezakonitega ravnanja
zavezanca obvestiti vse, ki jim ravnanje zavezanca pomeni kršitev pravic. Inšpektor
zavaruje javno korist z najmilejšim ukrepom, s katerim še doseže namen predpisa.
Zavezanca je tako treba opozoriti tudi na pravice po področnem zakonu.
Varstvo pravic strank določa načelo pomoči neuki stranki (ZUP, 7. člen, 4. odstavek), ki
določa, da mora organ neuki stranki svetovati in pomagati pri uveljavljanju njenih
zakonskih pravic. Pomagati ji mora tako, da jo opozori na pravice ali jo napoti k
ustreznemu pristojnemu organu ali zanjo sestavi ustrezno vlogo.
Varstvo pravic strank je posebna strokovna pomoč, ki ga inšpektor za delo daje delavcu in
delodajalcu v zvezi z uresničevanjem zakonov, predpisov, kolektivnih pogodb ter drugih
aktov iz njegove pristojnosti. Razne oblike strokovne pomoči v veliki meri preprečujejo
kršitve delovne zakonodaje (po Trampuševi, 2004, str. 25).
Primer: Tipično načelo varstva pravic strank se izkazuje tudi v primeru, ko je inšpektorica
za delo opravila izredni inšpekcijski pregled in ugotovila, da je samostojni podjetnik
omogočil delo delavki brez ustreznega zavarovanja (kršil je ZPDZC v 5. členu).
Inšpektorica je ukrepala z upravnim in prekrškovnim postopkom. Izdala je inšpekcijsko
odločbo o prepovedi delovnega procesa s to delavko do odprave nepravilnosti, torej ko bo
delodajalec z delavko sklenil pogodbo o zaposlitvi ter jo prijavil v ustrezna zavarovanja. V
tem primeru je inšpektorica ravnala pravilno in s tem varovala zakonske pravice delavke
(po pogovoru z go. Sonjo Konestabo, IRSD).
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Načelo materialne resnice



ZUP v 8. členu določa, da je v vsakem upravnem postopku potrebno ugotoviti resnično
dejansko stanje in na tako stanje uporabiti materialne predpise. Materialnopravna dejstva
so tista, ki jih določa materialni predpis kot pogoje za posamezne pravice, obveznosti in
pravne koristi. Dejansko stanje se mora ugotoviti z najvišjo stopnjo prepričanja, pri čemer
ni dvoma v resničnost. Materialna resnica terja od organa, da zbere vsa dejstva in dokaze,
ki so pomembna za izdajo zakonite in pravilne odločbe. Na podlagi verjetno izkazanih
dejstev lahko organ odloči le v primerih, določenih z zakonom:





ko se uradna oseba odloča o dovolitvi pregledovanja dokumentov v zadevi, mora
izkazati verjetno pravno korist (glej ZUP, 82. člen),
pri odločanju o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje,
ko stranka izkaže okoliščine, zaradi katerih je zamudila dejanje (glej ZUP, 104.
člen),
pri odločanju v skrajšanem postopku zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu – tu
morajo biti dejstva vsaj verjetno izkazana (glej ZUP, 144. člen). Verjetnost
pomeni osnovo za odločanje, ko poseben zakon tako določa (po Grafenauerju et
al., 2010, str. 15-16).

Primer: Načelo materialne resnice se izraža, ko inšpektor v ugotovitvenem delu
inšpekcijskega postopka ugotavlja dejstva, ki so pomembna za izdajo odločbe. Že ZIN v
19. členu daje inšpektorju pravico, da lahko zaseže predmete in dokumentacijo, ki je
nujno potrebna za ugotovitev dejanskega stanja in izdajo ureditvene odločbe.


Načelo zaslišanja stranke

Bistvo tega načela po ZUP je v tem, da mora organ dati stranki možnost, da uveljavi svoje
pravice, da se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka, da se izreče o dejstvih, ki
so navedena v ugotovitvenem postopku, so pomembna za odločitev in izdajo odločbe.
Stranki se da možnost, da aktivno sodeluje v ugotovitvenem postopku in pri dokazovanju,
saj tako neposredno uveljavlja in zavaruje svoje pravice in koristi. Stranka lahko navaja
dejstva, se udeležuje v ugotovitvenem postopku, sodeluje pri izvedbi dokazov, pojasnjuje
svoje stališča ter postavlja vprašanja drugim strankam, pričam ali izvedencem. (po
Grafenauerju et al., 2010, str. 17).
ZUP v 9. členu določa, da se stranka izjavi o zahtevkih in navedbah v postopku, da
posamezna dejanja v primerih, ko z zakonom ni določeno, v kakšni obliki se opravijo,
opravijo stranke zunaj ustne obravnave pisno ali ustno na zapisnik, na obravnavi pa
ustno. Zaslišanje stranke ni potrebno, če posebni zakon tako določa, ali po ZUP, če organ
vodi skrajšani ugotovitveni postopek.
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V inšpekcijskih postopkih se uveljavlja tudi to načelo, saj mora inšpektor po ZIN v 29.
členu pred izdajo odločbe dati zavezancu možnost, da se pisno ali ustno izjavi o
ugotovljenih okoliščinah in dejstvih. Pri inšpekcijskem nadzoru zavezanec lahko
prisostvuje pri opravljanju nalog inšpektorja, lahko daje izjave v zvezi z ugotovitvami,
postavlja vprašanja, sodeluje pri izvedbi dokazov (glej, ZIN, 29. člen).
Organ torej svoje odločitve ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ali
zavezancem ni bilo dane možnosti, da se o njih izjavijo, razen če je z zakonom tako
izključeno.
Primer: Preden delodajalec organizira delo na domu mora pred začetkom dela delavca
obvestiti inšpekcijo za delo. Inšpektor lahko v skladu s 70. členom Zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002, Ur. l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007, Odl.US: U-I45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26, v
nadaljevanju ZDR) delodajalcu prepove organiziranje in opravljanje dela na domu, če je to
škodljivo ali obstaja nevarnost za delavce na domu. Delodajalec da možnost inšpektorju,
da pregleda kraj organiziranja dela in če gre za kakršnokoli kršitev zakonodaje, inšpektor
postopa z upravnimi in prekrškovnimi ukrepi (po Trampuševi, 2004, str. 134).


Načelo proste presoje dokazov

V 10. členu ZUP mora uradna oseba o dejstvih, ki se štejejo za dokazana, presoditi po
svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh
dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. Ugotavljanje dejstev se opravi
z dokazovanjem, ki katerem so potrebna sredstva, kot so dokazila (potrdila, listine, priče,
izvedenci, izjave strank, ogledi). V inšpekcijskih postopkih pa za dokazila štejejo tudi
odvzem predmetov, listin, dokumentov z namenom, da se zavarujejo dokazi. Inšpektor
lahko do 15 dni odvzame dokumentacijo, če sumi, da zavezanec dela nepravilnosti ali krši
zakon (po ZIN, 19. člen).
Organ pri presoji ni vezan ali omejen na nobena posebna formalna pravila. Presojo
dokazov mora organ utemeljiti v obrazložitvi izdane odločbe (Jerovšek, 2007, str. 12).
Primer: Načelo proste presoje dokazov se kaže v Sodbi III, Up 257/2009, z dne 1. 7.
2010, ko je tržni inšpektor pregledal kraj, kjer je zavezanec opravljal dejavnost dela na
črno (trgovina z rezervnimi deli motornih vozil) in mu izdal upravno odločbo. Da je
inšpektor lahko ugotovil dejansko stanje, je moral oceniti verodostojnost dokazov, kot so
bili: fotografiranje vozil, sam ogled kraja, priče ter pregled listin.
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Načelo dolžnosti govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice

To načelo najprej zavezuje stranko, da pred organom govori resnico in pošteno uporablja
pravice, ki so ji priznane z ZUP in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek. Stranka
lahko izkoristi vse pravice, ki so ji dane v postopku, vendar ne za zlorabo drugih pravic ali
udeležencev postopka z namenom zamolčanja pomembnih dejstev. V takem primeru je
stranka kazensko in odškodninsko odgovorna.
Stranka mora biti pri navajanju dejanskega stanja natančna, določna in govoriti mora
resnična dejstva (glej ZUP, 140. člen). Stranka je opozorjena na kazensko in materialno
odgovornost (glej ZUP, 188. člen).
Kršitev tega načela ima za posledico izpodbojnost odločbe v pritožbenem postopku in
omogoča obnovo postopka (glej ZUP, 260. člen) ali celo izrek ničnosti odločbe (glej ZUP,
279. člen).
Primer: Sodna praksa nam prikazuje veliko inšpekcijskih postopkov, v katerih inšpektor
zahteva, da stranka pošteno govori resnična dejstva. Kasneje se v postopku večkrat
izkaže, da gre za razne izjave neresničnih podatkov z namenom pridobitve koristoljubja.
Kršitev tega načela se kaže tudi v anonimnih prijavah (ko sosed prijavi soseda iz zavisti,
da opravlja delo na črno, čeprav ima v resnici zakonito prijavljeno obrtno dejavnost).


Načelo samostojnosti pri odločanju

To načelo temelji že v 120. členu URS in 2. členu ZDU-1, ki določa, da organ opravlja delo
samostojno ob hkratni zakonitosti delovanja na podlagi ustave, zakonov in predpisov.
Uradna oseba mora torej samostojno opravljati dejanja v upravnem postopku v okviru
svojih pooblastil in v tem ugotavljati dejstva in okoliščine na podlagi materialnih predpisov
(ZUP, 12. člen).
V inšpekcijskem postopku ima inšpektor tudi pooblastilo, da lahko odloča v upravnem
postopku (ZUP, 28. člen, 4. odstavek). ZIN v 18. členu tudi ohranja načelo samostojnosti
delovanja inšpektorjev v okviru svojih pooblastil pri opravljanju nalog nadzora nad
izvajanjem zakonov in drugih predpisov. Inšpektorji lahko samostojno, nepristransko in
učinkovito ugotavljajo kršitve pravnega reda in izdajajo odločbe za odpravo nepravilnosti.
Pri tem niso vezani na navodila drugih organov, kako odločiti v posamezni stvari (glej
Pirnat et al., 2004, 904-905).
Primer: Tržni inšpektorat je upravni organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo in
samostojno odloča v okviru svojih zakonskih pooblastil. Tržni inšpektor samostojno vodi
konkretne inšpekcijske postopke in izdaja odločbe o prepovedi dela na črno.
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Pravica pritožbe



Pravica pritožbe izhaja iz 25. člena URS in pomeni, da je vsakomur zagotovljeno enako
varstvo pravic v postopku, torej tudi pravica do pritožbe pred sodiščem ali drugimi
državnimi/lokalnimi organi ali nosilci javnih pooblastil.
Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico pritožbe. Samo z zakonom je
mogoče predpisati, da v posameznih upravnih zadevah ni dovoljena pritožba.
ZUP dovoljuje tudi izključitev pritožbe, in sicer v primerih (po ZUP, 13. člen):




če odloča predstavniški organ (državni zbor, občinski svet, mestni svet),
če odloča vlada RS,
če odloča ministrstvo na prvi stopnji, razen če je z zakonom izrecno določeno, da
zoper prvostopenjsko odločbo ministrstva ni dovoljena pritožba in na kateri organ
je pritožba dovoljena. Pritožba se dovoli tudi v primeru molka prvostopenjskega
organa, če ni odločil v roku 1 meseca (skrajšani postopek) ali 2 mesecev (posebni
ugotovitveni postopek). Posledice molka organa zahtevajo pravico do pritožbe
stranke.

Uresničevanje pravice do pritožbe v upravnem postopku je urejeno z določbami
podrobneje ureja pritožbo kot redno pravno sredstvo v členih 229-260.), ki
zagotavlja pravico do pritožbe in s tem dvostopnost upravnega postopka,
postopek na prvi stopnji, v primeru pritožbe na drugostopenjski organ pa postane
dokončna.

ZUP (ki
načelno
najprej
odločba

V inšpekcijskih zadevah se pritožba lahko vloži zoper sklep iz določil 29. in 36. člena ZIN v
15 dneh od vročitve in zoper odločbo inšpektorja ( po ZID, v 15. členu se dovoli pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve). Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene
izvršitve, razen če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
Po ZUP odločba prve stopnje postane izvršljiva, ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži
izvršitve. Če pa v odločbi ni določeno, da je izvršljiva takoj ali v določenem roku, je treba
odpraviti nepravilnosti, potem postane odločba izvršljiva v 15 dneh od dneva, ko je bila
izdana. Rok za odpravo nepravilnosti, ki kršijo materialne predpise, se določijo na podlagi
32. člena ZIN. Če gre za nujne ali neodložljive ukrepe, se v izreku navede, da je
izvršljivost takojšnja. Samo poseben zakon lahko v inšpekcijskih zadevah določi, da
pritožba zoper odločbo zadrži njeno izvršitev (po Pirnat et al., 2004, str. 924).
Primer: Zoper odločbo davčnega inšpektorja o prepovedi dela na črno se zavezanec
lahko pritoži v roku 8 dni od njene vročitve na drugostopenjski organ Ministrstvo za
finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih dohodkov, Sektor za
upravni postopek na drugi stopnji. Zavezanec se lahko pritoži osebno, po pošti ali na
zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji (glej Prilogo 4 – pouk o pravnem
sredstvu).
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Pravica do pritožbe je torej zelo pomembna procesna pravica stranke, ki ima po izčrpni
pritožbi možnost sprožiti sodno varstvo v sodni veji oblasti. Tu gre potem za upravni spor,
o katerem več v zadnjem poglavju.
Ekonomičnost postopka



Ekonomičnost postopka pomeni, da je postopek treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški
in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se
preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo
pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba (ZUP, 14. člen).
Ekonomičnost velja v vseh fazah postopka in pri vsakemu uradnemu dejanju.
Ekonomičnost ima 2 bistvena elementa:



hitrost, ki se doseže s strokovnim in organiziranim delom uradne osebe, s tem ko
se izločijo nepotrebna procesna dejanja;
varčnost, ki pomeni izločanje nepotrebnih stroškov ter nepotrebna izguba časa (na
primer, da ko se ugotovi jasno dejansko stanje, ne čaka na dvomesečni rok izdaje
odločbe) (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 108-109).

Primer: Inšpektor se mora v inšpekcijskem postopku tudi posluževati načela
ekonomičnosti s ciljem, da svoje delo opravlja hitro, kakovostno in brez dodatnih stroškov,
kar je izredno pomembno tudi za zavezance. Ko inšpektor zbira dokaze v ugotovitvenem
postopku, mora obravnavati le tiste, s katerimi pride do dejanskega stanja, kajti niso vsi
dokazi merodajni.
2.5.2 Načela po ZIN
V inšpekcijskih postopkih po izredno pomembna tudi načela ZIN, ki pomenijo nadgradnjo
ZUP, to so naslednja:





načelo
načelo
načelo
načelo

samostojnosti,
varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov,
javnosti,
sorazmernosti (4.-7. člen ZIN).
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Načelo samostojnosti

To načelo se ponovi iz 12. člena ZUP, ki inšpektorju daje še več procesnih pravic.
Inšpektorji so v skladu s tem načelom pri izvajanju inšpekcijskega nadzora samostojni v
okviru svojih pooblastil. Pri opravljanju svojega dela imajo določena pooblastila v skladu z
določili 18. in 19. člena ZIN. Od začetka do zaključka postopka imajo zakonska pooblastila
za odločanje, in ne le vodenje postopka. Samostojnost inšpektorja se izraža tako na
individualni kot tudi na organizacijski ravni, saj je zlasti inšpektoratu kot
prvostopenjskemu organu zagotovljena in hkrati naložena samostojnost pri odločanju v
razmerju do hierarhično višjega pritožbenega organa oz. ministrstva, v okviru katerega
deluje inšpektorat. Njihova samostojnost izhaja že iz statusa inšpektorata ali drugega
organa v sestavi ministrstva, v okviru katerega inšpektorji izvajajo državno inšpekcijo.
Samostojnost oz. avtonomija se kaže na tri načine, in sicer kot strokovna avtonomija,
kadrovska avtonomija in finančna avtonomija (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 160).
Primer: Samostojnost delovanja inšpektorja se izraža že v sami obliki inšpekcijske
odločbe. Kot bistven sestavni del inšpekcijske odločbe sestavlja podpis zgolj inšpektorja
ter žig inšpektorata. Ostale odločbe po ZUP-u pa vsebujejo tudi določbo, kjer je navedena
oseba, ki vodi postopek in oseba, ki je odločila v postopku.


Načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega
interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb (5. člen ZIN). Pri opravljanju nadzora je
inšpektor dolžan posegati v položaj pravne ali fizične osebe le toliko, kolikor je nujno
potrebno, da se zavaruje javni interes oziroma javna korist. Javna korist, ki jo varuje
inšpektor, je z zakonom ali podzakonskim predpisom določena korist, ki stoji nad koristjo
posameznika (fizične ali pravne osebe). Javni interes se ugotavlja po kriteriju splošno
znanih vrednot, v kontekstu katerih je potrebno razlagati uporabo pravne norme, ki ščiti
javno korist. V dvomu, ali je prizadeta javna korist, je potrebno delovati v interesu stranke
(Jerovšek in Kovač, 2007, str. 161).
Primer: Inšpektor mora varovati javni interes v skladu z zakonskimi predpisi, ki ga
pooblaščajo. Če inšpektor opazi kršitve na področju dela na črno, mora najprej po ZIN
ustno opozoriti zavezanca. V kolikor to ne zadošča, pa lahko zahteva odpravo
nepravilnosti z upravno inšpekcijsko odločbo.


Načelo javnosti

Inšpektorji na podlagi in v mejah pooblastila predstojnika obveščajo javnost o svojih
ugotovitvah ter ukrepih, če je to potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih
oseb, ter v primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja pravnega reda
oziroma njihovih odločb (6. člen ZIN). Gre za izraz preventivnega in ne le represivnega
delovanja inšpekcij v smislu partnerske uprave.
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Načelo javnosti se izvaja na način, da se o ukrepih obvešča javnost s sredstvi javnega
obveščanja, oziroma se o ukrepih na poseben način obvesti določene kategorije oseb, ki
bi lahko bile ogrožene.
Primer: Tipičen primer delovanja inšpektorjev po načelu javnosti so javne kampanje o
ozaveščenosti družbe o negativnih posledicah dela in zaposlovanja na črno. Inšpektorat
RS za delo je v ta namen v času trajanja javne kampanje v mesecu septembru in oktobru
2010 izvajal tudi poseben poostren nadzor na področju zaposlovanja na črno (oblika
usmerjene akcije). Za nadzor v okviru te akcije so bili izbrani delodajalci, zoper katerih so
inšpektorji dobili prijave glede suma zaposlovanja na črno ter naključno izbrane
delodajalce. Samo v času akcije je bilo tako ugotovljenih 44 kršitev v zvezi z ZPDZC, 5.
člen (ko delodajalec z delavcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega
prava), ter 14 kršitev določb, ko je bila zaposlena na črno brezposelna oseba. S tem v
zvezi so inšpektorji dosegli v 7 primerih izročitev pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas v
roku treh dni s strani delodajalcev, v polovici primerov pa delodajalci te obveznosti niso
izpolnili. V drugih primerih so pristojni inšpektorji uvedli postopek o prekršku ter
delodajalce sankcionirali. To kaže na izredno učinkovitost in uspešnost javnih kampanj v
okviru preprečevanja in zaposlovanja dela na črno (po pogovoru z go. Sonjo Konestabo).


Načelo sorazmernosti

To načelo določa, da mora inšpektor pri odrejanju ukrepov in izvajanju svojih pooblastil
ravnati v sorazmerju med z zakonom odrejenim ukrepom in ciljem, ki naj ga ta ukrep
doseže. V tem smislu mora inšpektor preučiti ukrepe in cilje in se temu primerno odločiti.
Načelo sorazmernosti je posebna oblika načela varstva pravic strank po ZUP. Pravnim in
fizičnim osebam lahko nalaga ukrepe, ki so nujno potrebni. V delovanje pravnih in fizičnih
oseb lahko poseže le v obsegu, ki je nujen za zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega
nadzora. Pri preučitvi ukrepov mora inšpektor upoštevati težo kršitve in izreči ukrep, ki je
za zavezanca ugodnejši. Poleg tega mora inšpektor pri odločitvi glede ukrepov in ciljev
upoštevati primeren rok, da se nepravilnosti odpravijo (Po Jerovšku in Kovačevi, 2007, str.
162).
Primer: Načelo sorazmernosti se kaže v izrečenih sankcijah, ko inšpektorji odločajo o
prekršku po hitrem postopku, lahko predpišejo le najnižjo predpisano globo za prekršek
(glej Prilogo 6).
Poleg teh 4 načel pa ZIN navaja še 3 načela delovanja v sklopu odgovornosti glavnega
inšpektorja kot predstojnika inšpektorata. Glavni inšpektor mora zagotavljati, da so
inšpektorji odgovorni za zakonitost, kakovost in učinkovitost (ki se nanaša na skrb za
izvrševanje izrečenih ukrepov ter sodelovanje med različnimi inšpekcijami) dela inšpekcije.
Pri delu inšpekcijskih organov je izredno pomembno, da inšpekcija v posamezni
inšpekcijski zadevi odloča samostojno, učinkovito in v okviru svojih zakonskih pooblastil
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 172).
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3 INŠPEKCIJSKI POSTOPKI NA PODROČJU PREPREČEVANJA
DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

3.1 PRAVNA UREDITEV
Osrednja tematika predstavlja inšpekcijske postopke, ki zajemajo in nadzirajo poseben
pojav v družbi, gre za področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Vlada RS je v
namen preprečevanja sive ekonomije leta 2000 sprejela predpis, ki ureja področje
odkrivanja, preprečevanja, sankcioniranja dela in zaposlovanja na črno, to je Zakon o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, v nadaljevanju ZPDZC, Ur. l. RS, št. 36/2000,
118/2006, 12/2007-UPB1, 29/2010. Ta zakon določa definicije dela, zaposlovanja na črno,
kdo je soudeleženec, kaj pomeni nedovoljena reklama, katere so aktivnosti, ki niso
opredeljene kot delo na črno. Konec leta 2006 je bila sprejeta novela zakona ZPDZC-a, ki
je določila spremembe sankcioniranja, izjeme, ter uvedla zakonsko domnevo, da za
brezposelno osebo, zaposleno na črno, obstaja zaposlitev za nedoločen čas. Vlada RS je z
namenom odprave negativnih učinkov dela na črno ustanovila posebno komisijo –
Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki določa,
koordinira in spremlja aktivnosti tega področja in enkrat letno izdela Poročilo o
dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter ga predloži
Ekonomsko socialnemu svetu in Vladi RS.
Temeljni predpis, ki ureja področje sive ekonomije, je ZPDZC, ki določa:
 kdaj se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno,
 kdo je soudeleženec dela na črno,
 kdaj je treba šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno,
 izjeme od dela in zaposlovanja na črno,
 kaj je nedovoljeno reklamiranje,
 kdo so pristojni organi za nadzor nad določbami ZPDZC,
 kakšne so sankcije za kršitelje zakona (po Uranovi, 2007, str. 12-16).
3.1.1 Delo na črno
Izraz delo na črno se terminološko razlikuje. Že Evropska komisija iz leta 1998 ga je
definirala z izrazom »undeclared work«, kar pomeni neprijavljena ekonomija. Evropska
komisija je to definicijo obrazložila kot vsakršno plačano dejavnost, ki je zakonita po njeni
naravi, vendar ni prijavljena državnim organom. Gre za vsaj 3 oblike neprijavljenega dela:
(1) neprijavljeno delo po urah, kot del redne službe (na primer sobotno delo za svoj
račun, pri čemer nekdo uporablja opremo firme); (2) delavec ima v rednem razmerju eno
ali več dodatnih služb, ki jih ne prijavi; (3) glavna služba delavca ni prijavljena.
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Glavni vzrok dela na črno je izboljšanje življenjskega standarda posameznika ter
neplačevanje davkov državi. Zato je potrebno delo na črno še bolj nadzirati in zakonsko
urediti v vsaki državi (glej Novak, 2003, str.29).
ZPDZC v 3. členu definira delo na črno v primerih, ko pravna oseba opravlja dejavnost, ki
je nima vpisane v sodni register ali opravlja dejavnost, ki je nima osnovane v temeljnem
aktu ali če nima z zakonom določenih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
registrirane in v temeljnem aktu določene dejavnosti. Delo na črno pomeni tudi, če
podjetnik, ki opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register ali če nima z
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti.
Za delo na črno pomeni, če pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost kljub začasni
prepovedi opravljanja dejavnosti. Tako tudi tuje podjetje v Sloveniji ne sme opravljati
dejavnosti preko podružnic ali brez ustreznega dovoljenja. Delo na črno se definira tudi pri
delu posameznika, če ni vpisan v ustrezen register, kot to določa zakon. Delo na črno je
prepovedano in se ustrezno sankcionira (glej ZPDZC, 3. člen).
3.1.2 Zaposlovanje na črno
Tako kot delo na črno, je prepovedano tudi zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če
pravna oseba ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti zaposli delavca
na črno in z njim ne sklene pogodbe o zaposlitvi in ga ne prijavi v ustrezno zavarovanje.
Zaposlovanje na črno pomeni tudi zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki je v
nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujih državljanov. Prepovedano je zaposliti študenta ali
dijaka brez študentske napotnice ali uporabe napotnice za delo druge osebe preko
pooblaščenih organizacij za delo. V Sloveniji velja prepoved posamezniku, da za svoje ime
in račun zaposli delavca, ki zanj dela na črno (glej ZPDZC, 5. člen).
Primer: Sodna praksa nam kaže primer Sodbe in Sklepa X Ips št. 744/2004, z dne
25.9.2008, Vrhovnega sodišča, ki obravnava kršitev zaposlovanja na črno. V tem primeru
je inšpektor za delo na podlagi ZID, v 117. členu prepovedal delodajalcu opravljanje
delovnega procesa, ker z delavko ni sklenil pogodbe o zaposlitvi in jo ni prijavil v ustrezno
zavarovanje. Sodišče prve stopnje je ugotovilo na podlagi ZPDZC v 5. členu kršitev
zaposlovanja na črno. Tako je bila izpodbijana odločba tožene stranke zakonita in pravilna
(glej Sodno prakso, 2008).
ZPDZC v 6. členu prepoveduje reklamiranje dela na črno v časopisih, revijah, radiu,
televiziji in drugih elektronskih medijih (oglaševalska organizacija) ali posredovanje in
objavljanje reklamnih sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti (posameznik na
spletnem portalu Bolha.com objavlja oglas na črno).
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ZPDZC v 7. členu določa tudi izjeme, ki se ne štejejo kot aktivnosti dela na črno, glede na
določbe 3. člena ZPDZC štejejo medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno
delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po ZPDZC in po drugih
predpisih ter osebno dopolnilno delo (glej Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno
dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, Ur. l. RS, 30/02). Med aktivnosti, ki ne
sodijo v zaposlovanje na črno, štejemo malo delo, nujno delo, humanitarno, karitativno,
prostovoljno, dobrodelno ter kratkotrajno delo (po ZPDZC, 7. člen).

Grafikon 1: Skupno število kršitev na področju zaposlovanja in dela na črno
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Vir: Prirejeno po Poročilih o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, v
letih od 2003 do 2009

Grafikon 1 predstavlja skupno število kršitev zaposlovanja in dela na črno v letih od 2003
do 2009. Skupno število kršitev je v tem obdobju upadlo za 37,6%, kar je posledica
okrepljenega nadzora inšpektoratov in skupnih koordiniranih akcij inšpekcijskih organov.
Zanimivi so podatki o izrečenih ukrepih in sicer; v letu 2008 je bilo namreč izrečenih kar
2887 upravnih in prekrškovnih ukrepov, v letu 2007 izrečenih 1823 ukrepov, v letu 2006
1323 prekrškovnih ukrepov, letu 2005 pa 2908 upravnih in kazenskih ukrepov.
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3.2 PRISTOJNOST

Pristojnost pomeni skupek pooblastil in dolžnosti, ki jih za postopanje posameznih
organov, kot so inšpektorati, predpisuje zakon. Pristojnost je pooblastilo, ki izhaja iz
predpisov in daje inšpektoratu pravico in dolžnost, da odloča v konkretnem inšpekcijskem
postopku. Stvarna pristojnost opredeljuje, v katerih upravnih zadevah lahko posamezna
inšpekcija opravlja predpisane naloge. Za odločanje v upravnih zadevah se ta pristojnost
določa s predpisi, ki urejajo posamezno upravno področje, določajo organizacijo in
delovno področje posameznega organa (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 113-114).
Krajevna pristojnost določa, na katerem teritoriju sme posamezni organ odločati in
opravljati predpisane naloge. Že ZUP v 15. členu opredeljuje teritorialno organizacijo
državne uprave, in sicer da stvarno pristojno ministrstvo odloča o upravnih zadevah na
področju celotne države in da organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu,
odločajo v upravnih zadevah za območje, za katero so organizirani. Državne inšpekcije so
torej za ukrepanje krajevno pristojne za celotno območje države, čeprav so enote v
sestavi organizirane teritorialno (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 127).
ZUP v 16., 17. in 18. členu določa stvarno pristojnost organov državne uprave in organov
samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2002,
56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009 v nadaljevanju ZDU) določa v
21. členu, da Vlada z uredbo ustanovi konkretne organe v sestavi ministrstev. ZDU
predvideva, da se organi v sestavi ustanovijo za opravljanje specializiranih nalog, izvršilnih
in razvojnih upravnih nalog ter nalog inšpekcijskega nadzora na področju javnih služb.
Organ v sestavi se lahko ustanovi za opravljanje navedenih nalog v večjem obsegu, če se
s tem zagotavlja večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog. Kateri so konkretni
organi v sestavi, kako se imenujejo, podrobneje določa Uredba o organih v sestavi
ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06,
76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10). Že ZIN opredeljuje, da imajo
inšpektorati status organa v sestavi (po Trstenjakovi, 2003, str. 28-32).
S tem ko so ustanovljeni organi v sestavi ministrstva z uredbo vlade, se omogoči boljša
prilagoditev potrebam za učinkovito izvajanje upravni nalog in vzpostavitev boljšega
upravno–izvršilnega servisa za pravne subjekte (po Jerovšku, 2002, str. 130).
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Nadzor nad izvajanjem ZPDZC izvajajo državne inšpekcije (glej Sliko 2), torej inšpektorati,
ki predstavljajo organizacijsko obliko določene inšpekcije in delujejo kot organ v sestavi
ministrstva na podlagi svojih zakonskih pooblastil, to so:






Tržni inšpektorat RS nadzoruje kršitve dela na črno, preverja udeležence, ki
prisostvujejo delu na črno, nadzorujejo nedovoljene reklame (če subjekt opravlja
potrebo po delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano dejavnost);
Inšpektorat za delo RS nadzoruje kršitve določb 5. člena ZPDZC – zaposlovanje na
črno;
Prometni inšpektorat nadzoruje kršitve določb dela na črno na svojem področju
(na področju prevozov v cestnem prometu);
Davčna Uprava RS nadzoruje kršitve določb dela na črno, vodi evidenco o
doseženih letnih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela, njene
pooblaščene osebe pa opravljajo posreden nadzor o kršitvah ZPDZC (po Uranovi,
2007, str. 12-16).

Slika 2: Inšpekcijski organi, ki neposredno nadzorujejo kršitve zaposlovanja in dela na
črno
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Posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona izvajajo tudi: carinska uprava, kmetijski,
gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat za okolje in prostor, zdravstveni
inšpektorat, šolska inšpekcija in policija. Ti organi so dolžni o sumih ali ugotovitvah kršitev
določb tega zakona nemudoma pisno obvestiti pristojni organ (glej ZPDZC, 13. člen).
ZPDZC v 14. členu predvideva imenovanje komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno, ki določa in koordinira delo inšpekcijskih služb ter spremlja
aktivnosti na tem področju. ZIN v 11. členu določa za medsebojno koordinacijo dela
različnih inšpekcij ustanovitev inšpekcijskega sveta, ki je v sestavi predstavnikov državnih
inšpekcij, kot stalno medresorsko delovno telo z namenom izboljšanja medsebojnega
sodelovanja inšpekcij (glej ZIN, 11. člen).
Po ocenah Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
so se skupne akcije inšpekcijskih organov v obliki medsebojnega sodelovanja za
preventivno delovanje ter namen odpravljanja kršitev, izkazale za izredno učinkovite. V
primeru določenih težav pa se inšpekcije posvetujejo z Inšpekcijskim Svetom RS (glej
Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja in zaposlovanja dela na črno, 2009, str.
14).
Temeljna naloga inšpekcijskega sveta je zagotovitev usklajenega skupnega izvajanja
nalog na področjih, kjer se prekrivajo pristojnosti različnih inšpekcij. Pri izvrševanju
upravnih nalog teži k učinkovitemu delovanju vseh inšpekcij in s tem k zagotavljanju večje
stopnje pravnega reda na področjih, kjer se inšpekcijski nadzor izvaja (po Pirnat et al.,
2004, str. 896).
3.2.1 Področje dela inšpektoratov


Tržni inšpektorat RS (TIRS)

Tržni inšpektorat RS je inšpekcijski organ Republike Slovenije, ki je organizacijsko povezan
z Ministrstvom za gospodarstvo kot organ v sestavi ministrstva. Deluje samostojno in
neodvisno ter po pravilih, ki jih določajo Ustava Republike Slovenije, zakoni in
podzakonski predpisi. Inšpektorji TIRS so pristojni za nadzor nad izvrševanjem več
zakonskih in podzakonskih predpisov, ki pomembno urejajo odnose na trgu. Na Tržnem
inšpektoratu RS poteka delo na 26 lokacijah po celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Zaposlenih je 147, od tega 115 inšpektorjev. Tržni inšpektorji imajo sicer pooblastilo za
opravljanje svojih nalog na celotnem področju Republike Slovenije, vendar vsak izmed
inšpektorjev najbolje pozna razmere na področju, kjer živi in dela (TIRS, 2009).
TIRS inšpekcijske preglede pri posameznikih opravlja predvsem na podlagi prijav, prav
tako pa so organizirane akcije poostrenega nadzora po posameznih področjih, če se za to
pokaže potreba, vendar je v okviru takšnih akcij šušmarje težje odkriti.
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V zvezi z delom na črno je TIRS v letu 2009 prejel 493 prijav, od katerih jih je bilo mnogo
neutemeljenih, ker so podane zaradi osebnih sporov ali zavisti. Največ kršiteljev je bilo
odkritih na področju obrtnih dejavnosti, povezanih z gradnjo in vzdrževanjem
avtomobilov, sledi trgovinska dejavnost. Na ostalih področjih so najbolj razširjene
dejavnosti varstvo otrok na domu, inštrukcije in čiščenje prostorov. Zanimiv je podatek,
da je TIRS v letu 2009 izdal kar 424 upravnih odločb s prepovedjo opravljanja dejavnosti,
375 primerov opozoril po ZIN, ter 7 primerov upravnih izvršb. Zavezanci so prejeli tudi
1145 prekrškovnih ukrepov (opozorila po ZP-1, opomini, plačilni nalogi, ter prekrškovne
odločbe z globo) (glej LP, 2009, str. 59).

Tabela 1: Nadzor TIRS nad delom na črno v letih od 2007 do 2010

leto

Tržni inšpektorat RS (TIRS)
delo na črno
gospodarskih
družb in
podjetnikov

šušmarstvo
posamezniki

soudeležba oglaševanje dela na črno
pri delu na
črno

št.
št.
št.
št.
št. kršitev
pregledov kršitev pregledov kršitev

št.
št. kršitev
pregledov

2007 518

157

1461

513

20

172

73

2008 1454

78

938

263

12

169

84

2009 3244

1954

1042

183

10

219

130

2010 551

132

526

58

16

195

93

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih TIRS, 2010

Tabela 1 nam prikazuje število pregledov in število kršitev ZPDZC, ki jih je nadzoroval
TIRS v letih od 2007 do 2010. Pri gospodarskih družbah in podjetnikih se je od leta 2007
do 2009 z številom pregledov povečevalo tudi št. kršitev, v letu 2010 pa je zaslediti
skupen upad. Izjemo predstavlja leto 2008, kjer se opaža zmanjšanje št. kršitev kljub
povečanju št pregledov glede na leto 2007. Vzrok temu je bilo sprejetje nove Uredbe o
določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti. Omenjena uredba je povzročila
liberalizacijo na področju obrtnih dejavnosti. Podjetnikom ni več potrebno imeti listine o
izpolnjevanju pogojev za obrtno dovoljenje, kar posledično zniža kršitve (glej Poročilo o
dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, 2009, str. 14).
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Na Tabeli 1 opazimo kršitve posameznikov, ki so se v letih od 2007 do 2010 zmanjševale,
saj so v zadnjem času poleg rednih nadzorov organizirani tudi dodatni nadzori v okviru
raznih akcij nadzora. Sklepam, da se kršitve pri posameznikih še vedno pojavljajo
predvsem zaradi gospodarske krize, ki vpliva na povečano brezposelnost in nižji življenjski
standard. Število soudeležencev dela na črno skozi leta niha.
Do leta 2009 se je število inšpekcijskih pregledov na področju oglaševanja povečevalo v
skladu s kršitvami, medtem, ko je v letu 2010 opaziti skupen upad št. pregledov in št.
kršitev. Iz tega lahko sklepam, da so tržni inšpektorji uspešni pri iskanju kršiteljev na
področju oglaševanja v medijih, kot je na primer spletni portal Bolha.com.


Inšpektorat RS za delo (IRSD)

Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Delovno področje organa je določeno z Zakonom o inšpekciji dela (Ur. l. RS, št
38/94, 32/97 in 36/00, v nadaljevanju ZID), ki ga dopolnjuje ZIN. Oba zakona urejata
splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti
inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske
ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom. IRSD opravlja nadzorstvo
nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo
delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev
doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri
delu, tudi zaposlovanje na črno. Področje nadzora delovnih razmerij ureja inšpekcija
nadzora delovnih razmerij, področje nadzora varnosti in zdravja pri delu pa inšpekcija
nadzora varnosti in zdravja pri delu. IRSD vodi upravni postopek na prvi stopnji, medtem
ko o pritožbah zoper odločbe inšpektorjev za delo odloča Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Inšpektor za delo lahko v skladu s kazenskimi določbami zakona o
delovnih razmerjih in zakona o prekrških delodajalca za storjeno kršitev kaznuje tudi z
globo (MDDSZ, 2009).
IRSD sodeluje v številnih koordiniranih akcijah, ki jih predlagajo drugi nadzorni organi,
med njimi tudi TIRS in PIRS. IRSD ocenjuje, da je sodelovanje različnih nadzornih
organov v skupnih koordiniranih dejavnostih na področju ZPDZC še bolj učinkovito in
uspešno pri odkrivanju kršiteljev dela in zaposlovanja na črno.
Kot ena izmed pomembnih rešitev v prihajajočem novem ZPDZC-ju, je tudi sankcija za
delodajalca, ki določa, da v primeru, če zaposluje na črno brezposelno osebo, mora taki
osebi izročiti pogodbo za nedoločen čas v 3 dneh, ko se kršitev ugotovi, hkrati pa za
obdobje 3 mesecev poravnati vse obveznosti iz delovnega razmerja (po Vovkovi, 2010,
str. 40).
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Grafikon 2: Število nadzorov in število ugotovljenih kršitev zaposlovanja na črno
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Vir: Prirejeno po Poročilu Inšpektorata RS za delo v letih od 2005 do 2010

Grafikon 2 nam prikazuje število nadzorov in število kršitev zaposlovanja na črno, v letih
od 2005 do 2010, ki jih je obravnaval Inšpektorat RS za delo. Na splošno je opaziti upad
števila kršitev zaposlovanja na črno, z izjemo v letu 2006, kjer je število kršitev višje glede
na preteklo leto. Vzrok je verjetno tudi v sankcioniranju višjih glob. Inšpektorji za delo
ugotavljajo, da do kršitev ne bi prihajalo tako pogosto, če ne bi bilo obojestranskega
interesa, tako delodajalcev kot tudi delavcev.
Na podlagi ugotovljenih kršitev v zvezi z ZPDZC inšpektorji ukrepajo po hitrem
prekrškovnem postopku in izdajo odločbo o prekršku ter izrečejo globo v znesku, v
katerem je predpisana. Če je predpisana v razponu, pa se izreče najnižja predpisana
globa, če ni z zakonom drugače določeno. Predlog novega ZPDZC so fiksne globe, kar bo
pomenilo za kršitelje bistveno višje kazni (glej Prilogo 6). Inšpektorji lahko izdajo tudi
plačilni nalog (ki velja kot pisna odločba o prekršku in vsebuje kršitelja, pravno opredelitev
prekrška, znesek globe, številko računa za plačilo ter pravni pouk, več o tem ZP, 57. člen)
ter ukrepajo s prepovedjo opravljanja procesa do odprave nepravilnosti na podlagi ZID,
17. člen (LP, 2009).
Prenovljeni Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005
Skl. US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl. US: U-I-69/0616, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl. US: U-I-34/05-9,
16/2008 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C. 108/2009,
109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15, 45/2010-ZIntPK prenaša dosedanje naloge sodnikov za
prekrške na prekrškovne organe, med katere sodi tudi IRSD.
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Uradna oseba, ki je pooblaščena za prekrškovne postopke, mora imeti ustrezno stopnjo
izobrazbe ter opravljen strokovni izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
ki je določeno z Uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Ur. l. RS, št. 42/04).
Hitri prekrškovni postopek vodi več upravnih organov (kot so inšpektorati), ki bodo s tem
načinom bistveno skrajšali čas med ugotovitvijo prekrška in izrekom sankcije (po
Trampuševi, 2004, str. 263).


Prometni inšpektorat (PIRS)

Prometni inšpektorat RS je organ v sestavi Ministrstva za promet. Opravlja nadzor nad
izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov s področja železniškega,
cestnega prometa (tudi izvajanje dela na črno, ki se dogaja na področju cestnega
prometa – po Zakonu o prevozih v cestnem prometu, (Ur. l. RS, št. 59/2001, 76/2003,
113/2003-UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007
popr.) in prometne infrastrukture za te vrste prometa ter na področju žičniških naprav in
varnosti na smučiščih (PIRS, 2010).
Ko prometni inšpektor na primer ugotovi pri taksistu dejavnost opravljanja prevozov na
črno, ga sankcionira z globo in mu izda odločbo o prepovedi dela pred pridobitvijo licence
(glej Prilogo 5). Kot prikazuje Tabela 2, je tudi PIRS v letih od 2007 do 2009 obravnaval
velik nadzor nad kršitvami dela na črno oziroma razne dejavnosti prevozov v cestnem
prometu. PIRS je drugim nadzornim službam v letu 2009 posredoval 100 poročil o sumu
kršitev zakonodaje, od tega 267 poročil IRSD-ju o sumu zaposlovanja na črno. PIRS
nadzor nad zakonitostjo izvajanja prevoznikov uspešno koordinira v akcijah tudi z drugimi
inšpekcijami (davčna, tržna, policija in urad za meroslovje) in v prihodnosti načrtuje še
bolj organizirane skupne akcije (glej Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela
in zaposlovanja na črno, 2009, str. 17).
Tabela 2: Število pregledov PIRS in kršitev dela na črno v letih 2007 do 2009

LETO
2007
2008
2009

ŠT. PREGLEDOV
971
1187
1354

ŠT. KRŠITEV
20
30
21

Vir: Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v letih od 2007 do
2009, str. 18)
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Davčna inšpekcija (DURS)

Davčna inšpekcija je organ v sestavi Ministrstva za finance in izvaja inšpekcijski nadzor
nad izpolnjevanjem davčnih in drugih obveznosti. DURS nadzira poslovanje fizičnih oseb in
finančno poslovanje pravnih oseb ter ugotavlja davčne in druge z zakonom določene
obveznosti fizičnih oseb; DURS preverja pravilnosti prijavljenih davčnih in z zakonom
določenih drugih obveznosti in preverjanje obračunavanja in vplačevanja davčnih in z
zakonom določenih drugih obveznosti fizičnih oseb; DURS ugotavlja neprijavljene prihodke
zaradi ugotovitve in plačila davčnih in drugih z zakonom določenih obveznosti fizičnih oseb
po 3. členu ZPDZC ter skrbi za druge ukrepe, ki so določeni z zakonom (DURS, 2010).
DURS ugotavlja ali so določeni dohodki v davčnem inšpekcijskem nadzoru posledica plačil
iz naslova zaposlovanja na črno. V letu 2009 je prejel več prijav, ki so se nanašale na delo
na črno, predvsem so bile to fizične osebe, ki so v popoldanskem času opravljale različna
dela, kot so: varstvo otrok, frizerske storitve, inštruiranje, priprava drv, opravljanje hišnih
del in podobno. V letu 2009 je DURS opravil 7827 inšpekcijskih nadzorov in ugotovil za
90,5 mio evrov dodatnih davčnih obveznosti. Z namenom preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno je bilo opravljenih 163 nadzorov pri zavezancih za davek, za katere
je bilo že v fazi ugotovljeno, da obstaja verjetnost za delo na črno. Odločb o prepovedi
opravljanja dejavnosti je bilo v letu 2009 izdanih 138. DURS je v letu 2009 kot pristojen
prekrškovni organ za nadziranje kršitve določb ZPDZC oglobil 78 posameznikov, v 11
primerih pa je bilo izrečeno le pisno opozorilo. Ker so globe ZPDZC v 15. členu predpisane
v razponu, lahko inšpektor izreče le najnižjo predpisano mero globe (glej Poročilo o
dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, 2009, str. 19).

27

Grafikon 3: Nadzor DURS nad delom na črno v letih od 2007 do 2009

Vir: Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2009, str.
49

Grafikon 3 nam prikazuje uspešnost davčnih inšpektorjev pri odkrivanju kršiteljev dela na
črno. Od leta 2007 do leta 2009 se je razmerje med številom nadzorov in številom
dejansko odkritih kršitev spreminjalo, največja razlika se kaže v letih 2007 in 2008. Veliko
je uspešno opravljenih inšpekcijskih postopkov, pri katerih se odkrije vse več kršiteljev
dela na črno. Ko davčni inšpektor ugotovi pri zavezancu opravljanje dela na črno, ukrepa
z upravnimi ukrepi, ter po hitrem postopku o prekršku, izda odločbo o prepovedi dela na
črno in kršitelja ustrezno sankcionira.
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3.3 INŠPEKTORJI
Inšpektor je samostojna uradna oseba, ki mora v okviru danih predpisov in na podlagi
zahtev dela opravljati naloge inšpekcijskega nadzora, voditi postopke in izrekati ukrepe,
samostojno oblikovati razna poročila o inšpekcijskih postopkih, voditi predpisane in interne
evidence s področja nadzora inšpekcijskega organa, ter nuditi tudi razne oblike pravne in
strokovne pomoči. Kot javni uslužbenec se mora posluževati načel po ZJU v členih od 7.
do 15. člena (načelo enakopravne dostopnosti, zakonitosti, častnega ravnanja, odklonitev
raznih daril, zaupnosti, odgovornosti, dobrega gospodarjenja, varovanja poklicnih
interesov ter prepovedi nadlegovanja). Za pogoj inšpektorja so v skladu z ZJU in ZIN v
12. členu predpisani naslednji pogoji (po MJU, 2010):
•
•
•
•
•

•

•

•

državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (ki ga kandidat naredi v roku 1
leta, če ga še nima),
predpisana izobrazba v skladu z ZJU (visokošolska oz. univerzitetna izobrazba s
specializacijo),
najmanj pet let delovnih izkušenj (upoštevajo se le delovne izkušnje – ustrezne
izkušnje na isti stopnji izobrazbe, ki so določene s predpisi za ureditev notranje
organizacije in sistematizacije v organih državne uprave),
opravljen strokovni izpit za inšpektorja (zajema področja upravnega postopka in
upravnega spora, postopka vodenja in odločanja o prekrških ter postopka
inšpekcijskega nadzora – glej Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, Ur. l.
RS, št. 75/2004, 79/2005, 111/2007),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smej biti obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
ter zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za inšpektorja je lahko imenovana tudi oseba, ki še nima strokovnega izpita, vendar ga
mora opraviti najkasneje v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. K izpitu
za inšpektorja lahko oseba pristopi največ dvakrat pred izpitno komisijo, s tem da ima
krite stroške. Inšpektor brez strokovnega izpita je samo začasni in opravlja samo določena
dejanja v postopku (na primer analiziranje evidenc zavezancev), ne sme pa izdajati
inšpekcijskih odločb. Inšpektor ima pravico in dolžnost stalnega usposabljanja, da lahko
samostojno opravlja naloge po programu predstojnika (glej Upravna svetovalnica, 2009).
Že ZIN poudarja samostojnost inšpektorja, da je lahko pri izvajanju nadzora in izdajanju
odločb samostojen ter v okviru pooblastil neodvisen pri ugotavljanju kršitev pravnega
reda. V posameznem primeru ni vezan na navodila drugih organov, kar pomeni za
inšpektorja večja učinkovitost in zakonitost dela (po Kladošku, 2002, str. 167).
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Avtonomnost inšpektorju daje določba, ki predpisuje, da se ga brez njegovega soglasja ne
sme premestiti na druga področja. Inšpektor je odgovoren za vse ukrepe in izvršitve
nalog, ki jih izda na podlagi zakona (po Kladošku, 2002, str. 167).
Za obravnavano področje dela in zaposlovanja na črno so pristojni inšpektorji iz različnih
nadzornih organov, kot so: IRSD, DURS, TIRS in PIRS. Naslednja tabela prikazuje število
inšpektorjev, ki se ukvarja z problematiko področja dela in zaposlovanja na črno.
Tabela 3: Število inšpektorjev, ki obravnava področje ZPDZC

PRISTOJNI ORGANI

ŠTEVILO INŠPEKTORJEV V LETU 2009

Inšpektorat RS za delo (Inšpekcija nadzora
delovnih razmerij)

47

Tržni inšpektorat RS

115

Davčna inšpekcija - DURS

383

Prometni inšpektorat RS (Inšpekcija za
cestni promet)

22

Skupno število inšpektorjev nadzora
ZPDZC

567

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih, 2009

Tabela 3 nam prikazuje število inšpektorjev, ki obravnava področje dela in zaposlovanja
na črno za leto 2009. Skupno število inšpektorjev se zdi kar precejšnje, vendar se v praksi
pojavlja primanjkljaj zaposlenih, saj ugotovitve posameznih organov in Vlade RS kažejo na
to, da trenutno število zaposlenih inšpektorjev v posameznih inšpektoratih ne zadošča za
učinkovito in pravočasno opravljanje vseh nalog inšpekcijskega nadzora (glej Poročilo o
dejavnostih in učinkih preprečevanja in zaposlovanja dela na črno, 2009, str. 35). Že
DURS opozarja na pomen kadrovske okrepitve zaradi povečanja dela in obremenitve
inšpektorjev. V ta namen Vlada RS predlaga v prihajajočem novem zakonu ZPDZC
dodaten pristojen organ nadzora Carinske Uprave, kar pomeni, da bo področje kršitev
dela in zaposlovanja na črno obravnavalo dodatnih 170 inšpektorjev, ki bodo imeli
pristojnost izdajanja odločb o prepovedi dejavnosti dela na črno.

30

3.4 STRANKE KOT ZAVEZANCI IN DRUGI UDELEŽENCI V POSTOPKU
ZUP v 142. členu ureja primere, ko želi med upravnim postopkom vstopiti v postopek z
lastnostjo stranke nekdo, ki do takrat še ni bil stranka in ima pravni interes. Uradna oseba
to zahtevo preizkusi in o tem izda sklep. Posamezna oseba lahko zahteva vstop v
postopek kot stranka kadarkoli med postopkom na prvi stopnji. Po izdaji odločbe pa lahko
v predpisanem roku vloži pritožbo zoper odločbo (glej ZUP, 229. člen). O zahtevi za
priznanje lastnosti stranke uradna oseba obvesti ostale stranke in preizkusi izpolnjevanje
pogojev. Zoper izdani sklep, s katerim se lastnost stranke prizna ali ne, je dovoljena
pritožba. ZUP v 44. členu določa, da mora organ ves čas v postopku skrbeti, da so
udeleženi vsi, katerih se tičejo pravice ali pravne koristi v odločbi. Organ mora tako pred
začetkom ugotovitvenega postopka ugotoviti in povabiti k udeležbi vse osebe, ki imajo
morebitni pravni interes v postopku. Če oseba ne priglasi svoje izjave, kasneje ne more
uveljavljati pravnih sredstev iz tega naslova (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 291293).
Tudi v postopku pri opravljanju inšpekcijskega nadzora mora inšpektor obravnavati vse
prijave, pritožbe in sporočila v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njegovo
zahtevo obvestiti o svojih ukrepih. Tako mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave
in vsakršne izjave oseb, ki opozarjajo na določene kršitve, čeprav v postopku nimajo
položaja stranke. Inšpektor ustrezno ukrepa, če so zato podani zakoniti razlogi in
vlagatelja obvesti o svojih ukrepih. S tem posameznik še ne dobi položaja stranke v
postopku. Tisti, ki vlaga prijavo, sporočilo ali drugo vlogo, torej nima lastnosti položaja
stranke (po ZIN , 24. člen, 3. odstavek).
Prijavitelj v inšpekcijskem postopku nima položaja stranke, temveč ga ima le zavezanec,
zoper katerega se uvede postopek. Zavezanec je lahko fizična ali pravna oseba (katero
zastopa pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik), katere ravnanje se nadzira na podlagi
prijave ali kršitev predpisov. Zavezanec v inšpekcijskem postopku postane pasivna
stranka, zoper katere se vodi postopek, ne glede na njeno soglasje o uvedbi postopka.
Pasivna stranka ne more zahtevati uvedbe postopka, ker postopek vedno začne inšpektor.
Ne glede na zakonske določbe pa lahko v postopku postane prijavitelj tudi stranski
udeleženec, če izkaže svoj pravni interes oz. če je v konkretnem primeru neposredno
prizadet in oškodovan.
Primer 1: Delodajalec zaposli delavca na črno in ga ne prijavi v ustrezna zavarovanja.
Delavec je tako oškodovan, saj nima ustreznega zdravstvenega zavarovanja, težke
delovne pogoje, je popolnoma brez kakršnih koli dodatkov. Delavec lahko postane
stranski udeleženec v postopku, ker je s kršitvijo neposredno oškodovan svojih pravic.
Primer 2: Zidar je delal na črno pri nekem gospodu. Naredil mu je veliko napak pri delu,
vendar se gospod ne more pritožiti nikomur, saj nima nobenega računa, da mu je tisti
zidar res opravljal delo. Gospod ima možnost, da zidarja čimprej prijavi inšpekciji in tako
zagotovi, da zidar ne bo več povzročal zakonskih kršitev.
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4 FAZE INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA

Vsaka faza v inšpekcijskem postopku predstavlja pomemben element celotnega
inšpekcijskega nadzora, zato ni možno izločiti posamezne faze. Inšpekcijski postopek
zajemajo 3 glavne faze (kot kaže Slika 3) in sicer: uvedba postopka po uradni dolžnosti,
ugotovitveni in dokazni postopek, ter zaključek postopka. Ključno sestavino v okviru teh
faz predstavljajo pooblastila inšpektorjev, ter inšpekcijski ukrepi, ki vršijo namen odprave
kršitev na določenem področju.
Inšpekcijski postopek se začne vedno po uradni dolžnosti, s ciljem, da se ugotovijo kršitve
predpisov in da se vzpostavi zakonito pravno stanje. Po uvedbi prve faze sledita
ugotovitveni in dokazni postopek, ki se navadno prepletata med seboj. Ko se inšpekcijski
pregled konča, inšpektor ukrepa na podlagi zakonskih pooblastil ter zaključi postopek z
izdajo upravne inšpekcijske odločbe. Od konkretnega primera v postopku pa je odvisno, v
kolikšnem obsegu bodo faze nastopile.
Primer 1: Inšpektor dobi anonimno prijavo zoper kršitelja na področju dela na črno, zato
se odpravi na inšpekcijski pregled z namenom ugotovitve dejanskega stanja. Inšpektor v
tej fazi že zaključi postopek, saj po ugotovitvenem in dokaznem postopku ugotovi, da
zavezanec ni kršil predpisov, ampak je le žrtev sosedove zavisti. V tem primeru se
inšpekcijski postopek s sklepom ustavi.
Primer 2: Če bi inšpektor ugotovil, da zavezanec, ki opravlja določeno dejavnost, ni
vpisan v register, bi ustrezno ukrepal s prepovedjo dela na črno, izdal upravno
inšpekcijsko ureditveno odločbo, ter kršitelja sankcioniral po prekrškovnem postopku.
Slika 3 nazorno prikazuje vse faze v inšpekcijskem postopku po uradni dolžnosti.
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Slika 3: Faze inšpekcijskih postopkov

Vir: Jerovšek in Kovač (2007, str. 174)

4.1 UVEDBA INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA
Upravni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon (ZUP, 126. člen)
ali na zakonu temelji predpis, ali če ugotovi, da je potrebno glede na dejansko stanje
začeti upravni postopek zaradi javne koristi. Upravni postopek po uradni dolžnosti se
začne, ko pristojni organ opravi v ta namen kakršnokoli dejanje.
Inšpektorji uvedejo inšpekcijske postopke vedno po uradni dolžnosti, ker je v javnem
interesu, da se ugotavljajo kršitve predpisov in izdaje odločb ter drugih aktov v namen
odprave kršitev in pomanjkljivosti.
Postopek lahko inšpektor začne na podlagi načrta rednih nadzorov, v okviru programa
dela, na podlagi lastnih opažanj na tistem področju, kjer opravlja nadzor. Lahko pa se
uvede postopek tudi na podlagi anonimne prijave zavezanca (ki tudi pomeni podlaga za
obravnavo zavezanca in uvedbo upravnega postopka), sporočil, pobud in pritožb, ki jih
mora inšpektor obravnavati, ter vlagatelja na njegovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih s
tem, da varuje vir prijave.
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Za začetek postopka po uradni dolžnosti se torej šteje dan, ko inšpektor naredi prvo
procesno dejanje (sklic obravnave, ogledi in zaslišanja) (po Jerovšku in Kovačevi, 2008,
str. 178).
4.2 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
4.2.1 Splošno o ugotovitvenem in dokaznem postopku
Ugotovitveni in dokazni postopek se vodita takoj po uvedbi inšpekcijskega postopka.
Zakon ju sistematično obravnava v zaporedju, čeprav sta v tesnem prepletanju. Temeljna
razlika med postopkoma je, da se ugotovitveni postopek navezuje na dejstva, dokazni
postopek pa temelji na izvedbi dokazil.
V ugotovitvenem postopku se ugotavljajo vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za
odločitev v upravnem postopku, in stranki se omogoči, da uveljavlja in zavaruje svoje
pravice in pravne koristi. Pri tem se poudarjajo načela ZUP - načela materialne resnice,
načela zaslišanja stranke ter varstva pravic strank in varstva javnih koristi. Uradna oseba,
ki vodi postopek, mora po potrebi opozoriti stranko na njene pravice v postopku in na
pravne posledice njenih dejanj v postopku (ZUP, 138. člen).
Tekom ugotovitvenega postopka se torej ugotavljajo tista dejstva in okoliščine, ki so
predpisane oziroma morajo obstajati po materialnem predpisu, da se prizna stranki neka
pravica ali obveznost. Rezultat ugotovitvenega postopka pride do izraza v odločbi
(predvsem v izreku in obrazložitvi odločbe, kjer je razvidno, kaj je bilo v konkretni upravni
zadevi oziroma v upravnem postopku ugotovljeno, torej utemeljena pravna dejstva na
dokazih in pravnih predpisih) (Grafenuauer in Breznik, 2005, str. 285-288.)
Uradna oseba prilagodi vodenje ugotovitvenega postopka za konkreten primer, zato so
njena pooblastila v zakonu navedena primeroma. Inšpektor, ki vodi postopek, lahko ves
čas med postopkom ugotavlja dejansko stanje in zbira dokaze o vseh dejstvih, ki so
pomembna za izdajo odločbe. Uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti
izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve. (ZUP, 139.
člen, 2. odstavek). Inšpektor mora ugotoviti dejstva ne glede na to, ali je stranka navedla
ta dejstva ali dala pobudo za njihovo ugotovitev. Inšpektor si torej mora priskrbeti vse
potrebne podatke in dokaze po uradni dolžnosti o dejstvih, o katerih lahko vodi sam,
lahko pa pridobi podatke o dejstvih iz kakšne druge uradne evidence. (o pooblastilih
inšpektorja v posebnem poglavju).
ZUP določa, da mora stranka dejansko stanje opredeliti po resnici, določno in natančno. V
primeru, da stranka ne predloži dokazov, si inšpektor pridobi podatke iz uradnih evidenc.
Če stranka v določenem roku ne predloži dokazov, inšpektor zaradi tega ne sme zavreči,
ampak nadaljevati (po ZUP, 140. člen).
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V ugotovitvenem postopku ima stranka možnost, da se ustno ali pisno pritoži. V primeru
poglobljenih zadev po zahtevi inšpektorja, mora stranka v določenem roku predložiti pisno
izjavo (glej ZUP, 141. člen).
4.2.2 Skrajšani in posebni ugotovitveni postopek
Po ZUP se lahko vodita skrajšani ali posebni ugotovitveni postopek. Pri skrajšanem
postopku organ lahko odloči v zadevi takoj, ko za razjasnitev dejstev in okoliščin ni
potrebno opraviti posebnih dejanj v postopku, kot so na primer: zaslišanje prič in stranke,
ustne obravnave, ogledi in dokazovanja z izvedencem.
Organ po skrajšanem postopku odloči v naslednjih primerih:
1. če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je
navedla oziroma predložila stranka v svoji zahtevi, ali na podlagi splošno znanih
dejstev oziroma dejstev, ki so organu znana;
2. če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, in
samo za to ni treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma
pravnih koristi;
3. če je s predpisom določeno, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev ali
okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi le posredno dokazujejo, in so
dejstva oziroma okoliščine verjetno izkazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, da je
treba zahtevku stranke ugoditi;
4. če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, pa so dejstva,
na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana. (če
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost
ali za premoženje večje vrednosti) (glej ZUP, 144. člen).
V inšpekcijskem postopku se skrajšan ugotovitveni postopek izvede le pri nujnih in
neodložljivih ukrepih v javnem interesu. ZIN določa nujne ukrepe (o tem ZUP, 211. člen),
ki se nanašajo na obstoj nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali za nastanek škode v
naravnem okolju ali premoženju. V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu lahko
inšpektor odloči ustno ali odredi, da se odločba izvrši takoj (glej Prilogo 2).
Poseben ugotovitveni postopek se izvede v vseh primerih razen tedaj, ko je po zakonu
dovoljen skrajšani postopek. Ta postopek se izvede za ugotovitev vseh dejstev in
okoliščin, ki so pomembne za razjasnitev zadeve ali zato, da se stranki da možnost, da
zavaruje svoje pravice in pravne koristi (ZUP, 145. člen, 1. odstavek).
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V teku ugotovitvenega postopka uradna oseba, ki vodi postopek, zlasti določa, katera
dejanja v postopku naj se opravijo in izdaja naloge za njihovo izvršitev; določa, po
katerem vrstnem redu naj se opravijo posamezna dejanja in v katerem roku, če roki niso
predpisani z zakonom; določa ustne obravnave in zaslišanja in vse, kar je v zvezi s tem
potrebno; odloča, katere dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili, ter odloča o vseh
predlogih in izjavah udeležencev postopka (ZUP, 145. člen, 3. odstavek).
Inšpektorji največkrat vodijo poseben ugotovitveni postopek, kjer se ugotavljajo dejstva in
okoliščine nadzora pri zavezancu, zaslišujejo se priče, obravnavajo se dokazne listine,
razni ogledi pri zavezancu, ustne obravnave.
ZIN v 25. členu določa, da v ugotovitvenem postopku lahko posamezna dejanja, zlasti
ugotavljanje dejstev in okoliščin, po pooblastilu glavnega inšpektorja poleg inšpektorjev
opravljajo tudi druge uradne osebe, ki so zaposlene v inšpekciji. Takšne uradne osebe ne
morejo izdajati odločb in sklepov, saj nimajo inšpekcijskih pooblastil, lahko pa opravljajo
različna zaslišanja zavezancev, izvajajo oglede, ter pridobivajo izvedenska mnenja.
Glavni inšpektor lahko izvajanje posameznih strokovnih del v inšpekcijskem postopku
odredi posebnim specializiranim organizacijam, zavodom ali posameznikom, ki opravljajo
različna izvedeniška dela, kot so: opravljanje meritev, odstopanja od določenih
standardov, ugotavljanje stopnje ogroženosti ipd. (glej ZIN, 26. člen). Takšna organizacija
ne sme biti v nasprotju z javnim interesom ali v nasprotju z interesi udeležencev v
postopku (glej Pirnat et al., 2004, str. 916-918).
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4.2.3. Pooblastila inšpektorja
V teku inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico in dolžnost izvajati pooblastila, ki
pomenijo sredstva inšpektorja za ugotavljanje izvajanja in spoštovanja zakonov in
predpisov, ki mu jih določa ZIN. Inšpektor je zakonsko pooblaščen, da mora biti pri
svojem delu samostojen pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, torej pri odkrivanju
kršitev in nepravilnosti pravnega reda, vodenju upravnih postopkov ter izdajanju odločb in
sklepov v upravnem postopku (ZIN, 18. člen). Samostojnost inšpektorja pomeni, da je v
svojih odločitvah nepristranski ter da ni vezan na nobena mnenja drugih organov.
Inšpektor se mora pri nadzoru izkazovati s službeno izkaznico in značko (glej Sliko 4),
katero izda minister, ki je pristojen za posamezno področje, na primer za področje
preprečevanja in zaposlovanja dela na črno izda službeno izkaznico minister za
gospodarstvo. Zakon predpisuje splošno obliko izkaznice in značke za vse inšpektorje, kar
prispeva k večji enotni ureditvi.
Slika 4: Primer službene značke in izkaznice inšpektorja

Vir: Povzeto po spletni strani, dostopno na
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/pristojnosti_inspektorata_rs_za_delo/

Inšpektor dobi zakonsko obsežna pooblastila, da lahko učinkovito opravlja naloge
inšpekcijskega nadzora. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri pravni ali fizični
osebi ima pravico pregledati poslovne prostore, objekte, stroje, delovna sredstva,
poslovne knjige, pogodbe, listine ter vso dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje
gospodarskih družb, skupnosti, zavodov ter zasebnikov. Pooblastila mu določajo, da lahko
pregleda tudi vso elektronsko dokumentacijo zavezanca in zahteva izdelavo njegove pisne
oblike. Inšpektor opravlja naslednja poglavitna dejanja v skladu z ZIN:





zaslišuje stranke, priče ter postavi izvedence v upravnem postopku,
pregleduje listine za ugotovitev istovetnosti oseb in uporablja podatke zavezanca iz
uradnih evidenc,
odvzame, zaseže predmete, vzorce blaga za največ 15 dni in opravi preiskavo le
teh vzorcev, če stranki ne povzroči s tem nepotrebnih stroškov,
fotografira ali posname osebe, prostore ali druge predmete, ter reproducira listine,
avdiovizualne zapise in druge dokumente (glej ZIN, 19. člen).
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ZIN v 20. členu daje inšpektorju pravico, da brez predhodnega obvestila ali dovoljenja
zavezanca oz. njegove odgovorne osebe ne glede na delovni čas, vstopi v prostore,
objekte, k opremi, kjer zavezanec opravlja dejavnost. Ta pravica zajema vse prostore,
razen stanovanjskih, kjer brez odločbe pristojnega sodišča zavezanec lahko odkloni vstop
inšpektorju. V tem nadzorni organi vidijo problem odkrivanja in dokazovanja opravljanja
dela na črno. ZPDZC o tem ne definira ničesar, po določbah ZP pa bi lahko inšpektor
izvedel hišno preiskavo le, če bi imel utemeljen sum, katerega odredi le sodišče (po
pogovoru z go. Sonjo Konestabo, IRSD).
Kjer se opravlja zavezančeva dejavnost, ima inšpektor pravico vstopiti v prostor s pomočjo
policije, če mu zavezanec ne dovoli vstopiti. Kakršnekoli nastale stroške v zvezi s tem nosi
zavezanec. Inšpekcijski pregled se lahko izvede tudi v poslovnih in drugih prostorih, ki ne
pripadajo zavezancu, torej so v lasti tuje osebe, če obstaja sum, da zavezanec opravlja
dejavnost, ki je predmet nadzora (glej ZIN, 21. člen).
Ko se izvaja inšpekcijski nadzor, mora zavezanec inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje nalog. Za neupravičena ravnanja zavezanca in razne opustitve obveznosti bi
lahko šlo tudi v Sodbi IV Ips 78/2009, z dne 16.2.2010. Če inšpektor naleti na odpor
zavezanca, lahko zahteva pomoč policije. Zahtevo za pomoč lahko inšpektor poda pisno,
policija pa mu nemudoma nudi pomoč tudi na podlagi njegove ustne zahteve. Če
zavezanec onemogoča, ovira in ne spoštuje inšpekcijskega pregleda, zakon predpisuje
denarno kazen, ki se jo lahko v skladu z ZP-1 izreče in izterja na kraju pregleda (glej
Pirnat et al., 2004, 910-913).
4.2.4 Pravice in dolžnosti zavezanca v inšpekcijskem postopku
ZIN zavezancu oz. njegovemu zastopniku dodeljuje pravico, da lahko prisostvuje pri
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi
njegova prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzora, o tem izda poseben sklep.
Inšpektor lahko svoj nadzor tudi predhodno najavi. V primeru odsotnosti zavezanca ali
njegovega zastopnika oz. pooblaščenca, lahko inšpektor opravi vsa dejanja v postopku in
izvede vse dokaze, ne da bi bila pri tem potrebna navzočnost teh oseb (ZIN, 29. člen).
V primeru nujnih ukrepov lahko inšpektor opravi nadzor in odredi ukrepe tudi, če ni
prisotne nobene osebe, ne zavezanca, ne katerekoli druge osebe, izda odločbo in ravna v
skladu z 144. členom ZUP. Vendar če ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor
pred izdajo odločbe pošlje zavezancu zapisnik s pozivom, da se v roku, daljšem od 48 ur,
ustno ali pisno izjavi o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih. Poziv se zavezancu vroči tako,
da se izroči kateremu od zaposlenih ali pusti v objektu.
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Zavezanec oz. njegov zastopnik ima pravico, da se izjavi o ugotovitvah inšpektorja, da
postavlja vprašanja in sodeluje pri izvedbi dokazov. Pri tem se lahko upošteva določba
ZUP v 162. členu, ki govori o opustitvi izjave oziroma, da zavezanec nima pripomb. Po
preteku roka inšpektor izda odločbo, ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke.
Če zavezanec odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je odredil
inšpektor, ga mora o tem takoj obvestiti, da ta ne izda odločbe, ampak s sklepom ustavi
postopek nadzora (Glej Pirnat et al., 2004, str. 921-923).
Pritožba zoper odločbe inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, kar pomeni, da mora
zavezanec odločbo od dneva vročitve spoštovati in v določenem roku opraviti naloženo
dejanje. Samo poseben zakon lahko določi, da pritožba zadrži izvršitev (glej ZIN, 30.
člen).
4.2.5 Dokazna sredstva
Vsa dejstva in okoliščine, ki se ugotovijo v ugotovitvenem postopku, se v dokaznem
postopku dokažejo kot instrumenti za resničnost podatkov in dejstev.
»Dejstva, na podlagi katerih se izda odločba, se ugotovijo z dokazi. Kot dokaz se uporabi
vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru,
zlasti pa listine, priče, izjava stranke, izvedence in oglede.«(ZUP, 164. člen).
Predmet dokazovanja so torej vsa dejstva, s katerimi se ugotavlja dejansko stanje v
upravni zadevi. Pravna pravila, ki se uporabijo v zadevi, niso predmet dokazovanja, saj
velja, da jih organ pozna po uradni dolžnosti (iura novit curia). Dokazi so zabeleženi v
listinski obliki (potrdila, zapisniki, uradni zaznamki, izvedeniška mnenja). Dokazovanje
obsega dejavnost, ki zajema zbiranje, izpeljavo in presojo dokazov, gre za ugotavljanje
resničnih dejstev, ki so pomembna, da lahko uradna oseba izda odločbo. Dokazi se
izvedejo potem, ko se že ugotovi, kaj je treba v dejanskem pogledu dokazati, o čem se
mora uradna oseba še prepričati o resničnosti dejstev in okoliščin. Ne dokazujejo se
splošno znana dejstva (facta notoria), pa tudi ne dejstva, katerih obstoj zakon domneva
(praesumptio iuris) ob upoštevanju, da je dovoljeno dokazovati drugače, torej da taka
dejstva ne obstajajo. Uradna oseba presodi ali je resničen dokaz neka okoliščina, in sicer
po načelu proste presoje dokazov, pri čemer se upoštevajo rezultati ugotovitvenega
postopka (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 310-313).
Dejansko stanje se ugotavlja na dokaznih sredstvih, to so dokazila. Kot dokazilo se
uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in ustreza posameznemu
primeru. Rezultat dokazovanja ima svoj odraz v sprejemu ustrezne odločitve v konkretni
upravni zadevi, viden pa je predvsem v obrazložitvi upravne odločbe, kjer so predstavljeni
vsi uporabljeni dokazi ter razlogi, ki so odločilni za presojo dokazov. Vsa dokazna sredstva
so podvržena spreminjanju ali uničenju, zato mora uradna oseba pred začetkom postopka
zavarovati dokaze (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 312-313).
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Inšpektorji uporabljajo vsa dokazna sredstva po ZUP, ki jih navaja 164. člen:


Listine

Listina je vsak dokument, ki je izdan v pisni obliki in se kot dokazno sredstvo najpogosteje
uporablja. Delijo se na javne in zasebne listine. Javne listine imajo predpisano obliko
(zapisnik organa, upravna odločba, sklep, sodba, potrdilo iz uradne evidence) in jo v
mejah pristojnosti izda pristojni organ (npr. Prometni Inšpektorat RS). Javna listina
potrjuje tisto, kar se v njej dokaže, izpolnjuje posebne pogoje, kot so: izdajatelj,
predpisana oblika, vsebina (s katero se predpostavlja resničnost dejstev). Zasebna listina
dokazuje, da je njen izdajatelj dal izjavo, ki je vsebovana v listini, njeno resničnost pa
presodi organ. Vsaka listina mora biti po videzu neoporečna, torej pristna ter mora imeti
neomejeno časovno veljavo. ZUP v 164. členu določa, da se dejansko stanje ugotavlja
tudi na podatkov iz informatiziranih evidenc. (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 314315).
Pomembna javna listina v inšpekcijskem nadzoru predstavlja zapisnik (glej Prilogo 1), ki
ga napiše inšpektor po končanem inšpekcijskem pregledu. Zapisnik pomeni formaliziran
način pisanja ugotovitvenih in dokaznih dejanj, ki ga urejajo določbe ZUP od 74. do
81.člena. Zapisnik se sestavlja na ustnih obravnavah, ustnih izjavah strank, na
inšpekcijskem pregledu. Uradni zaznamek pa se sestavi, ko uradna oseba ugotavlja
uradna zapažanja in dejstva, ustna navodila, sporočila ter okoliščine, ki se tičejo samo
notranjega dela organa, pri katerem se vodi postopek; o tem uradna oseba napiše uradni
zaznamek z navedbo kraja in datuma ter ga podpiše (glej ZUP, 74. člen). V zapisnik se
vpiše:




ime in sedež organa, ki opravlja dejanje,
kraj, dan in ura dejanja in zadeva, v kateri se dejanje opravlja,
osebna imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih zastopnikov ali
pooblaščencev.

Zapisnik mora obsegati natančen in kratek potek ter vsebino v postopku opravljenega
dejanja in danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na tisto, kar se tiče same zadeve,
ki je predmet postopka. V zapisniku se navedejo vse listine in drugi dokazi, ki so bili v
kakršenkoli namen uporabljeni pri dejanju. Če je treba, se te listine oziroma drugi dokazi
priložijo zapisniku. Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku, ki so
pomembne za odločitev, se zapišejo v zapisnik dobesedno v prvi osebi. V zapisnik se
vpišejo tudi vsi sklepi, ki se izdajo med dejanjem (po ZUP, 76. člen).
Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, lahko
inšpektor izda tudi ustno odločbo, ki je element zapisnika. V roku 8 dni od izreka ustne
odločbe se izda tudi pisna odločba (glej Prilogo 2).
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Zapisnik mora biti sestavljen pravilno, čitljivo, v njem se ne sme nič brisati, lahko se
prečrtajo napake, ki se zgodijo pri pisanju. To overi uradna oseba (glej ZUP, 77. člen).
Zapisnik se prebere vsem udeležencem, ki lahko dajo na to pripombe. Prisotni podpišejo,
overi pa uradna oseba (po ZUP, 78. člen).


Priče

Priča je vsaka oseba, tudi mladoletna, če je sposobna zaznavanja in reproduciranja
zaznanega. Kdor je povabljen k pričanju, mora pričati, v nasprotnem primeru, če se ne
odzove vabilu, je denarno kaznovana. Pričo se opozori, da mora govoriti resnico in
povedati vse, kar o zadevi ve in da je lahko kaznovana v primeru krive izpovedbe. O
zaslišanju priče se zapiše zapisnik, ki ga podpiše zaslišana priča. Če se z navedbami v
zapisniku ne strinja, lahko na to poda pripombe (Jerovšek, 2007, str. 56-57).


Izjave strank

Izjava stranke se uporabi kot dokazno sredstvo v primerih, če ni dovolj drugih dokazov ali
če gre za malo pomembno zadevo, če naj bi se neko dejstvo sicer dokazovalo z
zaslišanjem priče, ki živi v kraju, oddaljenem od sedeža organa, ali če bi bilo zaradi
iskanja drugih dokazov oteženo uveljavljanje pravic stranke (ZUP, 188. člen).
Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu proste presoje dokazov in uradna
oseba jo opozori na kazensko in materialno odgovornost v primeru krive izpovedbe. Samo
izjava stranke ne more biti odločujoč dokaz za izdajo odločbe (po Grafenauerju in
Brezniku, 2005, str. 328).


Izvedenci

Izvedenec je lahko pravna ali fizična oseba, ki jo postavi uradna oseba, če sama nima
dovolj strokovnega znanja, da bi presodila določena dejstva in okoliščine ter oceni, da je
to potrebno, ker druga dokazna sredstva ne omogočajo ugotovitve dejanskega stanja. Za
izvedbo dokaza z izvedenci uradna oseba določi enega izvedenca, lahko pa tudi dva, če je
dokazovanje zapleteno. O tem se izda pisni sklep, v katerem se opredelijo naloge
izvedenca in določitev roka za izvedbo. Stranka mora biti vprašana o tem, ali se strinja ali
ne. Kdor je določen za izvedenca, mora dolžnost sprejeti, torej je dolžan dati izvid (gre za
ugotovitev dejstev in okoliščin) in mnenje (presoja, ocena, vrednotenje dejstev in
okoliščin). ZUP v 194. členu določa, da se dokazovanje opravi na ustni obravnavi. Uradna
oseba na mnenje ni vezana, ker to predstavlja le enega od dokazov. Določbe ZUP o
izvedencih pa veljajo tudi za tolmače in cenilce (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str.
328-332).


Ogledi

Je največkrat sestavni del vodenja inšpekcijskega postopka, v okviru katerega inšpektor
dobi zakonsko pooblastilo (ne samo ZUP, tudi ZIN), da lahko opravi oglede na določenem
kraju, pregleda delovna sredstva, blago, predmete ipd. (kjer se izvaja dejavnost na črno).
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Ko se ugotavljajo bistvene okoliščine, je potreben ogled uradne osebe, ki vodi postopek.
(glej ZUP, 199. člen). Ogled je neposredno dokazno sredstvo, tudi najbolj zanesljiv dokaz,
s pomočjo katerega uradna oseba neposredno zaznava pomembna dejstva (zlasti v
inšpekcijskem postopku). Stranke imajo pravico biti navzoče pri ogledu, lahko tudi
izvedenci, če tako določi uradna oseba (po ZUP, 200. člen).
ZUP v 202. členu določa, da lastnik ali posestnik stvari, prostorov ali zemljišča, ki je
predmet ogleda, mora dovoliti, da se opravi ogled. Ogled stanovanja se lahko opravi samo
na podlagi odločbe pristojnega sodišča, razen če je ogled njenega stanovanja zahtevala
stranka sama. O ogledu se zapiše zapisnik, opravi pa se tako, da se na kraju ogleda ne
dela nepotrebna škoda. Stroški ogleda so stroški postopka, tudi škoda. O tem se izda
sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba (glej Jerovšek, 2007, str. 58).
4.2.6 Stroški v inšpekcijskem postopku
Inšpektor mora v inšpekcijskem postopku naprej ravnati po ZUP 14. členu, kar pomeni, da
ravna v skladu z načelom ekonomičnosti ugotovitvenega in dokaznega postopka. Stroške
inšpekcijskega postopka navadno trpi tisti, za katerega se je zadeva neugodno končala.
Torej stroški inšpekcijskega postopka, ki so bili nujni za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo,
da je zavezanec kršil zakon in delal nepravilnosti, potem trpi zavezanec. Tu velja načelo
uspeha v postopku, kot izhaja že iz osnovnih pravil ZUP v postopkih po uradni dolžnosti, a
je posebnost ZIN, da poudarja upravičenost obračuna le »nujnih« stroškov.
Če se inšpekcijski postopek ustavi s sklepom po 28. členu, ker nepravilnosti ni bilo
ugotovljenih ali pa so bile odpravljene že z opozorilom, krije stroške inšpekcijski organ. Če
se v postopku ugotovijo nepravilnosti ali pomanjkljivosti samo glede predmeta nadzora,
plača zavezanec stroške samo za ta del nadzora, s čimer se izraža načelo sorazmernosti,
kar pomeni, da je dosežen namen in upoštevana teža kršitve pri inšpekcijskem nadzoru.
Stroški se odmerijo oziroma se ugotovi, da niso nastali, v odločbi ali sklepu o ustavitvi
postopka oziroma v posebnem sklepu o stroških (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 185).
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4.3 INŠPEKCIJSKI UKREPI
Inšpekcijski ukrepi pomenijo sredstva inšpektorja za odpravo nespoštovanja ali
neizvajanja zakonov in drugih predpisov. Pri inšpekcijskem nadzoru se zgodijo
nepravilnosti in kršitve pravnega reda, zato mora inšpektor ustrezno ukrepati v roku, ki ga
sam določi, izvesti mora postopke v skladu z Zakonom o prekrških, podati kazensko
ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, predlagati pristojnemu
organu sprejem ukrepov, odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.
Pri ukrepih mora upoštevati načela inšpekcijskega nadzora, še posebej pomembno načelo
sorazmernosti, torej izreči mora ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši, a še vedno doseže
učinek. Če zavezanec ukrepa ne upošteva, sledi ostrejši ukrep po odločitvi inšpektorja
(Jerovšek, Kovač, 2008, str. 186).
Če pride do kršitev načel v smislu prekomerno odrejenih ukrepov, je po 37. členu ZIN
država odškodninsko odgovorna. Če se ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen
odvzem. Inšpektor mora zoper storilce v primeru ugotovljenih prekrškov podati obdolžilni
predlog sodniku za prekrške.
Če inšpektor ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga
inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za
ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji (Pirnat et al., str. 928-929).
ZIN določa več vrst ukrepov inšpektorjev:





preventivni ukrepi,
redni oz. kurativni ukrepi,
posebni ukrepi,
varstvo pravic tretjih oseb.

4.3.1 Preventivni ukrepi
Inšpektor s ciljem preventivnega ukrepanja odgovarja na pisna vprašanja posameznikov,
podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije. Če inšpektor ugotovi
nepravilnosti ali pa neko splošno nevarnost, ki bi ogrožala javnost, o tem preko medijev
obvesti javnost. V 33. členu ZIN lahko inšpektor izda samo ustno opozorilo, če oceni, da
je to zadosten ukrep in domneva, da bo zavezanec na podlagi opozorila odpravil
nepravilnosti v določenem roku. Pri tej oceni mora inšpektor upoštevati pomen dejanja in
škodljivost posledic kršitve, obseg in pogostost ugotovljenih nepravilnosti, stopnjo
ogroženosti javnega interesa, poleg tega pa tudi verjetnost, da bo zavezanec na podlagi
ustnega opozorila nepravilnosti odpravil.
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Izrečeno opozorilo mora inšpektor zapisati v zapisniku o nadzoru ter zavezancu določiti
rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku tega roka inšpektor opravi kontrolni pregled,
da se prepriča, ali je zavezanec opozorilo upošteval ali ne. Če zavezanec opozorila ne
izvrši, se nadaljujejo redni oz. strožji ukrepi. Če so kršitve odpravljene, inšpektor izda
sklep o ustavitvi postopka (Pirnat et al., str. 929-931).
4.3.2 Redni ukrepi
V primeru, ko preventivni ukrepi ne zadoščajo, inšpektor izreče redni oz. splošni ukrep. Z
omenjenim ukrepom inšpektor zagotovi odpravo nepravilnosti in povrne zakonito stanje.
Inšpektorjeva dolžnost je, da po 32. členu ZIN odredi ukrepe v obliki upravne odločbe po
materialnem predpisu za odpravo kršitev predpisov, ki bodo v določenem roku povrnili
pravilno stanje. Inšpektor lahko izvede hitri prekrškovni postopek po ZP-1 ali poda
kazensko ovadbo za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Sodišče kot
pristojni organ lahko tudi izreče druge ustrezne ukrepe, če inšpektor zanje ni pristojen, na
primer trajna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem premoženjske koristi. V primeru,
da jo je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja, inšpektor predlaga sodišču njen
odvzem (Jerovšek in Kovač, str. 186-187).
Pristojnost za izdajo odločb za odpravo nepravilnosti so opredeljene v posebnih predpisih,
za katere nadzor je pristojna posamezna inšpekcija. Samo določbe ZIN, ki opredeljujejo
ukrepe inšpektorja, ne predstavljajo zadostne pravne podlage, potreben je poseben
zakon, npr. ZPDZC. Odločba, ki jo izda inšpektor z namenom odprave kršitev
nepravilnosti, se imenuje tudi ureditvena odločba, ki naj bi vzpostavila prvotno zakonito
stanje zavezanca. Ta odločba ima nekaj posebnosti v primerjavi s pravili po ZUP:






v izreku je obvezna določitev roka za odpravo kršitev (po ZUP je rok
fakultativna sestavina);
v izreku je navedena klavzula o nesuspenzivnosti pritožbe, to pomeni, da
pritožba ne zadrži izvršitve;
odločbo izda inšpektor samostojno v okviru pooblastil (po ZUP običajno ena
uradna oseba vodi postopek in se podpiše na odločbi na levi strani, predstojnik
s pooblastilom za odločanje pa se podpiše na desni strani);
ko preteče izpolnitveni rok, se po uradni dolžnosti izpelje prisilna izterjava
davčnega organa - izvršba (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 186-189).
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4.3.3 Posebni ukrepi
Posebni ukrepi inšpektorjev veljajo za najbolj učinkovite in uspešne, saj so strožje
odrejeni. V primeru, da zavezanec ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti ne odpravi
v roku, lahko inšpektor z začasno odločbo brez določitve roka za odpravo nepravilnosti
prepove opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete, dokumentacijo, ki povzroča
kršitve in nepravilnosti (glej ZIN, 34. člen). Ti ukrepi so začasne narave, saj trajajo le do
odločitve pristojnega organa, inšpektor pa nemudoma začne postopek pred pristojnim
organom. Ti pristojni organi so: DURS v primerih postopka izvršbe, drugostopenjski organ
v upravnem postopku v primeru vložene pritožbe, upravno sodišče v primeru sproženega
upravnega spora ter pristojno sodišče (okrajno, okrožno) v primeru vložene ovadbe (po
Trampuševi, 2004, str. 43-44).
Nadaljnji ukrep sledi, če inšpektor prepove opravljanje dejavnosti in zavezanec tega ne
upošteva. V tem primeru ima inšpektor pravico:








odrediti zapečatenje poslovnih in proizvodnih prostorov, objektov in drugih
prostorov, kjer se opravlja dejavnost, enako velja tudi za delovna sredstva,
opremo in naprave, s katerimi se opravlja dejavnost;
z odločbo naložiti podjetjem, ki so pristojna za dobavo elektrike, plina in
vode, da se dobava prekine v 3 dneh, ter prekinitev telekomunikacijskih
zvez do zavezanca;
da določi prepoved gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom
opravljanje del za zavezanca, saj bi to pomenilo nadaljevanje kršitev in
nepravilnosti oziroma bi bilo v nasprotju z odrejenimi ukrepi; to velja v
primeru, če za izdane ukrepe vedo oziroma bi glede na okoliščine morali
vedeti;
dolžnost, da poskrbi in obvesti na ustrezen način tretje osebe, da so
ozaveščene o zavezančevih nepravilnostih in kršitvah (Jerovšek in Kovač,
2008, str. 190).

4.3.4 Ukrepi za varovanje pravic tretjih oseb
Če je zavezanec s kršitvijo posegel v pravice ali pravne koristi drugih pravnih ali fizičnih
oseb, je inšpektor dolžan te osebe na njihovo zahtevo seznaniti s svojimi ugotovitvami,
izrečenimi ukrepi in ostalimi podatki, ki so potrebni za uveljavljanje pravic prizadetih oseb.
Inšpektor lahko zaradi varovanja pravic takih oseb objavi oz. s sklepom odredi objavo
svoje odločbe ali povzetka za določen čas na vidnem mestu, v javnih glasilih ali na kak
drug način. Stroške objave v tem primeru krije zavezanec. Zoper tak sklep je možna
pritožba v 15 dneh od vročitve sklepa (po ZIN, 36. člen).
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4.3.5 Odškodninska odgovornost države
ZIN v 37. členu določa, da je inšpektor odgovoren za svoja dejanja v inšpekcijskem
postopku. Če inšpektor povzroči zavezancu materialno škodo ali protipravno dejanje,
odgovarja država. Za protipravno dejanje štejejo naslednji primeri (Jerovšek in Kovač,
2008, str. 180):




če inšpektor ni ukrepal, čeprav bi moral, in je zato nastala škoda,
če je uporabil prekomerne ukrepe, ki niso v razmerju s cilji po predpisu,
če je uporabil neustrezne ukrepe.

Če je zavezanec oškodovan, lahko terja odškodnino od države. Država je tako materialno
odgovorna in če je dokazana odškodninska odgovornost za povzročeno škodo (lahko tudi
naklepno ali iz hude malomarnosti), lahko država proti inšpektorju uveljavlja regresni
zahtevek (po Jerovšku in Kovačevi, 2008, str. 172).
4.3.6 Ustavitev postopka
Postopek inšpekcijskega nadzora se na prvi stopnji lahko zaključi na 3 možne načine:




če se ugotovijo nepravilnosti, inšpektor izda stranki odločbo (podrobneje v
naslednjem poglavju);
po ZIN-a od leta 2007 ob opravljenem nadzoru, katerega izid je za zavezanca zgolj
ugoden, se naredi le zapisnik o nadzoru;
v primeru, da je v postopku ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve zakona ali
drugega predpisa, inšpektor ustavi postopek s sklepom (ZIN, 28. člen). Sklep je
posamičen izdan upravni akt, s katerim se odloča o procesnih vprašanjih glede
postopka in o vprašanjih, ki kot postranska nastanejo v zvezi z izvedbo postopka in
se o njih ne odloča z odločbo. V obrazložitvi sklepa je naveden obseg opravljenega
nadzora in razlogi za ustavitev postopka (glej Prilogo 3). Ločimo sklepe, zoper
katere ni dovoljena pritožba in se naznanijo ustno; ter sklepe, zoper katere se
stranka lahko pritoži, so obrazloženi, ter imajo pouk o pravnem sredstvu. Tak
sklep ima smiselno enake sestavine kot odločba (glej Jerovšek, 2007, str. 67).

4.3.7 Izdaja inšpekcijske odločbe
Zadnja faza inšpekcijskega postopka je odločba, ki jo inšpektor izda na prvi stopnji. Kot
uradna oseba, ki je pooblaščena za vodenje in odločanje v postopku, najprej ugotovi
dejansko stanje in odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi zavezanca. Nato svoje
ugotovitve o nespoštovanju predpisov izrazi v ukrepih v obliki izdaje odločbe po uradni
dolžnosti. Izdana odločba mora ustrezati vsem predpisanim sestavinam po ZUP (glej
Prilogo 4).
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Odločba, ki je izdana v upravnem postopku, pomeni konkretni upravni akt, s katerim
pristojni organ odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali kakšne druge
osebe, ki je v postopku. Odločba je enostranski, avtoritativen, oblasten, konkreten in
posamičen akt. Nastane z uporabo nekega predpisa za konkreten primer, ki pušča pravne
učinke (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 335).
Inšpekcijska ureditvena odločba določa obveznost zavezancu z namenom, da vzpostavi
zakonito stanje. Ureditvena odločba ima lastnost pozitivne odločbe (poznamo različne
lastnosti upravne odločbe), kar pomeni, da povzroči spremembo pravnega stanja ali
razmerja. Je tudi konstitutivna odločba, kar pomeni, da ustvarja oz. oblikuje novo pravno
razmerje, pravico ali obveznost (glej Prilogo 5). Ureditvena odločba je individualna, saj se
nanaša na točno določenega zavezanca.
Inšpektor lahko odloči v upravni zadevi tudi po prostem preudarku, saj ga materialni
predpis pooblašča. To pomeni, da med več enakimi odločitvami inšpektor izbere tisto, za
katero meni, da je najbolj primerna, pri čemer je pomembna javna korist (po Androjni in
Kerševanu, 2006, str. 386-391).
Odločba po ZIN je nesuspenzivna, kar pomeni, da pritožba zoper inšpektorja ne zadrži
izvršitve (ZIN, 30. člen). O izvršljivosti lahko določi samo poseben zakon. Dokončna pa
postane, ko je izvršljiva, torej ko se izteče rok za pritožbo. Prvostopenjska odločba
postane pravnomočna po 30 dneh od vročitve odločbe drugostopenjskega organa.
Pravnomočnost dokončne odločbe nastopi, ko se odločbe ne da izpodbijati niti v
upravnem sporu, ker je rok za vložitev v upravni spor že potekel (po Grafenauerju in
Brezniku, 2005, str. 338-346).
Odločba ima strogo predpisano obliko, saj je potrebno strogo upoštevati glede oblikovnih
pravil, ki jih določa ZUP v členih od 210. do 218. V inšpekcijskem postopku se posamezne
obvezne sestavine podrejajo ZIN. Pri pisanju odločbe se upošteva tudi določbe Uredbe o
upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07
(122/07 popr.), 31/08, 35/09, 58/10,101/10, v nadaljevanju UUP) in določbe Zakona o
upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01-ZVet-1, 45/01-ZZVR-1, 42/02,
18/04, 40/04-UPB1, 91/05, 114/05-UPB2, 131/06-ZPCP-2 (5/07 popr.), 14/07, 42/07UPB3, 126/07, 88/10, 106/10-UPB5. v nadaljevanju ZUT). Sestavni deli upravne
ureditvene inšpekcijske odločbe so nazorno prikazani v Sliki 5.
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Slika 5: Sestavni deli ureditvene inšpekcijske odločbe
GLAVA (UUP, 164. člen)
Naziv RS in grb RS
Pristojno ministrstvo
Inšpektorat X
Naslov inšpektorata
Številka:
Datum:
UVOD (ZUP, 212. člen):

- ime organa, ki odločbo izdaja

- predpis o pristojnosti organa

- uvedba postopka po uradni dolžnosti
- ime zavezanca in zastopnika
- na kratko označena zadeva, za katero gre v postopku
NAZIV - ODLOČBA (ZUP, 210. člen)
IZREK (dispozitiv) (ZUP, 213. člen):
-

odločitev o predmetu postopka (kakšna obveznost, kdo je zavezanec),

določitev roka za izpolnitev naloženih obveznosti oziroma odpravo pomanjkljivosti,
klavzula o nesuspenzivnosti pritožbe (pritožba ne zadrži izvršitve),
odločitev o stroških postopka (kdo jih plača komu in v kakšnem roku),
navedba, da se izda o tem poseben sklep ali navedba, da stroški postopka niso nastali.
OBRAZLOŽITEV (ZUP, 214. člen)

- razložitev vseh navedenih dejstev zavezanca in navedba načina uvedbe postopka (po uradni
dolžnosti),
- povzetek ugotovitvenega in dokaznega postopka ter ugotovljeno dejansko stanje in dokazi o tem,
- razlogi, odločilni za presojo posameznih dokazov,
- navedba določb predpisov, na katere se opira odločba,
- razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo,
- razlogi, ugotovitve, dokazi in pravna podlaga za posamezni izrečen ukrep inšpektorja,
- navedba obsega opravljenega nadzora in ugotovitve, kje nepravilnosti niso bile ugotovljene,
- v primeru odločitve po prostem preudarku se navede pravno podlago in razloge, zakaj je tako
odločil ter kako sta uporabljena obseg in namen prostega preudarka,
- navedba predpisa po katerem pritožba ne zadrži izvršitve odločbe (glej ZIN, 30. člen).
Navedba o plačilu takse za odločbo (višina, člen ZUT in tarifna št.) ali o oprostitvi plačila (ZUT, 14. člen)
POUK O PRAVNEM SREDSTVU (ZUP, 215. člen)
-

navedba, da je zoper odločbo dovoljena pritožba ali da se lahko začne upravni spor,
navedba, naziva drugostopenjskega organa, na katerega se lahko stranka pritoži,
navedba naziva in naslova prvostopenjskega organa, pri katerem je potrebno vložiti pritožbo,
navedba roka, v katerem je potrebno vložiti pritožbo,
navedba, koliko znaša taksa za pritožbo,
navedba, da lahko stranka poda pritožbo pisno, po e-pošti, z varnim e-podpisom
ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

(ZUP, 216. člen)

Podpis inšpektorja

Žig
inšpektorata

Komu in kako je treba odločbo vročiti (UUP, 169. člen)
- zavezancu z vročilnico

Vir: Prirejeno po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 374
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4.4. IZVRŠBA
Če zavezanec ne izpolni obveznosti, ki so mu naložene v inšpekcijski odločbi, sledi izvršba
kot prisilno dejanje upravnega akta. V inšpekcijski odločbi se postavi paricijski rok, v
katerem se mora določeno dejanje opraviti, preden postane odločba izvršljiva. Po preteku
tega roka inšpektor uvede izvršbo kot dejanje prisilne izterjave po uradni dolžnosti in
zavezanca prisili k izpolnitvi njegove obveznosti (po Grafenauerju et al., 2010, str. 128).
ZUP definira zavezanca, ki mora izpolnjevati obveznost upravnega akta. Da se izvršba
začne, mora biti osnova nek izvršilni naslov (odločba, sklep ali drug izvršilni naslov po
posebnem zakonu), ki je izvršljiv (postane, ko je upravni akt dokončen) (glej ZUP, 286.
člen).
Pri izvršbi se poleg ZUP upoštevajo posebna načela. Uporabiti se mora najprimernejše
izvršilno sredstvo, ki še doseže namen prisilne izterjave in je za zavezanca milejši, a še
vedno učinkovit ukrep. Če ima zavezanec sredstva, gre izvršba najprej na denarna
sredstva (na primer računi na banki), potem šele na premičnine (pohištvo), nazadnje na
nepremičnine in vrednostne papirje. Upoštevati je potrebno tudi načelo socialne
pravičnosti, ki določa, da se pri socialno šibkem zavezancu izvršba ne opravi ali se odloži,
če se s tem dejanjem ogrozi zavezanca ali njegove bližnje, ki jih preživlja. Zavezancu
ostanejo osnovna sredstva za preživljanje, na primer drva za kurjavo, poročni prstan,
invalidski voziček ipd. Organ lahko tudi zadrži izvršbo, če bi s tem prišlo do nepopravljive
škode, bi jo bilo treba tudi popraviti. Izvršba je dejanje v javnem interesu in pomeni
zaščito javne koristi (po Jerovšku, 2007, str. 157).
Izvršba se lahko opravi kot upravna ali sodna izvršba upravnih odločb. Sodno izvršbo
izterja sodišče na podlagi dolžnikovega premoženja ali deleža družbenika, ter na podlagi
posebnega zakona – Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/1998; spremembe:
Ur. l. RS, št. 72/1998 Skl.US: U-I-339/98, 11/1999 Odl.US: U-I-339/98, 89/1999,
11/2001-ZRacS-1, 75/2002, 87/2002-SPZ, 70/2003 Odl.US: U-I-331/02-12 (83/2003
popr., 91/2003 popr.), 40/2004-UPB1, 132/2004 Odl.US: U-I-93/03-26, 46/2005 Odl.US:
U-I-110/03-16, Up-631/03-13, 96/2005 Odl.US: Up-357/03-23, U-I-351/04, 17/2006,
30/2006 Odl.US: Up-724/04-18, U-I-322/05, 44/2006-UPB2, 69/2006, 110/2006-UPB3,
115/2006, 3/2007-UPB4, 93/2007, 6/2008 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1,
45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/0632 (48/2009 popr.), 57/2009 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010).
Upravno izvršbo kot prisilno
odločil o zadevi že na prvi
načinom izvršbe po drugih
(denarna kazen ali fizična
priveden na zdravljenje).

izterjavo (nedenarna obveznost) praviloma izreče organ, ki je
stopnji. Izvršba kot nedenarna obveznost se lahko odredi z
osebah (glej ZUP, 297. člen) ali kot način izvršbe s prisilo
prisila – v primeru nalezljive bolezni je zavezanec prisilno
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Upravna izvršba kot denarna izpolnitev obveznosti zavezanca pa navadno opravi davčni
organ v 30 dneh po izteku roka za odpravo nepravilnosti po Zakonu o davčnem postopku
(ZDAVP-2, Ur. l. RS, št. 117/2006; spremembe: Ur. l. RS, št. 24/2008-ZDDKIS, 125/2008,
20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 110/2009 (1/2010
popr.), 43/2010, 97/2010, 13/2011-UPB4). Tako inšpektor pošlje potrdilo o izvršljivosti
odločbe v izvršbo DURS-u, ki izda sklep o izvršbi.
Davčni organ v zadnjem času pogosto opravlja davčno izvršbo na dolžnikove denarne
terjatve, običajni ukrepi pa so sklepi na denarna sredstva dolžnika pri banki kot blokada
transakcijskega računa. Dolžnik lahko organ zaprosi za odlog ali obročno plačilo terjatev, s
tem začasno odloži začetek davčne izvršbe (po pogovoru z gospo Natalijo Kovač Jereb,
2010).
ZDAVP-2 v celoti ureja izvršbo denarne obveznosti, v davčnih, nedavčnih upravnih in
prekrškovnih zadevah. ZUP o izvršbi na denarne obveznosti nima določb, zato v celoti
napoti na ZDAVP-2 (142.-212. člen). Izvršba se izvrši na zavezanca, ki prostovoljno noče
poravnati davčne obveznosti na podlagi izvršilnega naslova, ki je zapadel v plačilo (po
Jerovšku in Kovačevi, 2007, str. 143).
V inšpekcijskih zadevah pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, torej se tudi zavezanec ne
more pritožiti zoper sklep o dovolitvi izvršbe. Kršitelj mora izvršiti odločbo že naslednji
dan, torej v primeru dela na črno, prenehati z dejavnostjo. Če tega ravnanja kršitelj ne
opusti, je možna izvršba le s prisilitvijo. Grožnje z denarno kaznijo se lahko ponovijo
večkrat, dokler se ne doseže namen izvršbe, torej, da kršitelj preneha z delom na črno (po
pogovoru z gospo Natalijo Kovač Jereb, 2010).
Organ, ki je pristojen za izvršbo, lahko zadrži izvedbo izvršbe odločbe do odločitve
pritožbe zoper sklep, če misli, da bo zavezanec uspešen s pritožbo. S sklepom lahko zadrži
izvršbo, ki zavezanca opomni z razlogi zadržanja (po Jerovšku, 2007, str. 161-162).
Primer vključitve instituta izvršbe se kaže v Sodbi Vrhovnega Sodišča RS, U 331/92, z dne
7.1.1993, kjer je tožena stranka navajala, da se lahko izvršba po ZUP, v 274. členu opravi
po uradni dolžnosti ali na predlog stranke, če ima lastnost aktivne stranke v upravnem
postopku. Tožena stranka ni imela lastnosti aktivne stranke in zato v tem primeru ni bila
upravičena predlagati izvršbe ter vložiti pritožbe zoper tržnega inšpektorja, ki ni opravil
izvršbe svoje izvršljive odločbe. Inšpektor je v tej inšpekcijski odločbi prepovedal
opravljanje gostinske dejavnosti zavezanki, ker ni imela ustreznega dovoljenja (glej Sodna
praksa, 1993).
ZUP v 293. členu določa, da se izvršba lahko ustavi, če se obveznost izpolni ali če ta sploh
ni bila dovoljena; če je bila odrejena zoper napačnega zavezanca; če da upravičenec umik
zahtevka za prisilno izterjavo; lahko pa se izvršba tudi ustavi, če se izvršilni naslov
razveljavi ali odpravi.
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Odložitev izvršbe lahko pomeni odlog izpolnitve obveznosti sodišča v upravnem sporu
zaradi začasne odredbe (o tem ZUS, 32. člen), izvršba se lahko odloži v primeru, če se je
zavezanec pritožil na izvršbo, ker bi lahko utrpel hudo škodo ali če je bila izdana glavna
odločba namesto začasne odločbe, ki pomeni izpolnitev drugih obveznosti, kot je v začasni
odločbi (po Jerovšku, 2007, str. 161-162).

4.5 PRAVNA SREDSTVA ZOPER ODLOČBO
Pravno sredstvo je torej z Ustavo oziroma z zakonom določena pravna institucija, s katero
se sproži postopek za presojo in ugotovitev skladnosti konkretnega pravnega akta
(odločbe, sklepa) z abstraktno pravno normo. Če med obema ni skladnosti, je upravni akt
pravno napačen, nepravilen oziroma nezakonit. Nezakonitost obstoji, če ni skladnosti
bodisi z zakonom bodisi s kakšnim drugim splošnim pravnim aktom, ki je nižji od zakona,
izdan pa je bil na podlagi zakona. Vsak konkretni upravni akt, ki ni v soglasju s splošnim
pravnim aktom, ki je nižji od zakona, je zato v nasprotju z zakonom in nezakonit.
Nezakonit pa je lahko konkretni upravni akt tudi zaradi tega, ker ne temelji na pravno
ugotovljenem dejanskem stanju ali ker se v postopku niso upoštevala pravila postopka,
predpisana z zakonom (po Androjni in Kerševanu, 2006, str. 454).
Namen pravnih sredstev v upravnem postopku je zagotoviti pravilno ter dejansko in
pravno zakonito delo in odločanje v konkretnih upravnih zadevah, torej zakonitost v
formalnem in materialnem pogledu. S pravnimi sredstvi se hkrati zagotavlja in doseže tudi
varstvo pravic strank in javnih koristi (po Androjna in Kerševan, 2006, str. 455).
Pravna sredstva, ki so na voljo v upravnem postopku, lahko razvrstimo po različnih
vidikih:
 glede na učinek, ki ga ima pravno sredstvo na izvršljivost odločbe, so lahko pravna
sredstva odložilna ali suspenzivna, ter neodložilna ali nesusupenzivna;
 glede na organ, ki odloča o pravnih sredstvih – devolutivna (odločanje se prenese
na organ druge stopnje) ali nedevolutivna (tu odloča organ, ki je izdal
pravnomočen in dokončen upravni akt);
 glede na to, kdaj je na voljo – pomeni samostojno ali nesamostojno pravno
sredstvo (da se lahko uporabijo šele po izdaji ali vročitvi poznejšega upravnega
akta o glavni zadevi);
 pravna sredstva glede na rok – so lahko vezana na rok (po preteku se jih ne da
več uporabiti) ali nevezana na rok (ničnost odločbe) (po Grafenauerju in Brezniku,
2005, str. 385-387).
Pravno sredstvo je namreč v širšem pomenu besede vsako sredstvo, ki ga pravni red daje
na voljo posamezniku za uveljavitev kakšne njegove pravice. V tem pomenu veljajo za
pravno sredstvo tudi zahteva za uvedbo postopka, zahteva za izločitev uradne osebe,
predlog za rešitev spora o pristojnosti, zahteva za izdajo dopolnilne odločbe, predlog za
izvršbo itd. (Androjna in Kerševan, 2006, str. 455).
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Redna pravna sredstva so tista, s katerimi je mogoče izpodbijati zakonitost konkretnega
upravnega akta prve stopnje, ko akt še ni postal dokončen v upravnem postopku. Pritožba
je tipično redno pravno sredstvo, s katerim je vsakomur zagotovljena pravica že v Ustavi
RS. Položaj rednega pravnega sredstva ima tudi ugovor v nekaterih posebnih upravnih
postopkih. Za ugovor zoper konkretni upravni akt prve stopnje je značilno, da o njem
praviloma odloča organ, ki je izdal upravni akt, vendar pa upravni akt, ki ga izda o
ugovoru, praviloma še ni dokončen.
4.5.1 Pritožba kot redno pravno sredstvo
Pritožba je zagotovljena z Ustavo RS, pravica pa se uresničuje z določili ZUP. Zoper
odločbo ima stranka pravico do pritožbe, lahko pa jo vloži tudi vsaka druga oseba, če
odločba posega v njene pravice, ali državni tožilec, če je z odločbo kršen zakon v škodo
javne koristi. Pritožba ni dovoljena, če je za odločanje na prvi stopnji pristojen
predstavniški organ. Pritožba je redno, suspenzivno, devolutivno, samostojno pravno
sredstvo, ki se veže na določen rok. Po ZUP se pritožba vloži v 15 dneh, v inšpekcijskih
zadevah pa v 8 dneh od dneva prejema oz. vročitve odločbe.
Pritožba se lahko vloži pisno pri organu (lahko se organu neposredno pošlje po pošti ali po
e-pošti) ali ustno na zapisnik. Zoper odločbo tržnega inšpektorja se lahko zavezanec
pritoži na Ministrstvo za gospodarstvo, ki na drugi stopnji presoja zakonitost odločbe.
Pritožba je devolutivno sredstvo, zato ne more o njej odločati organ, ki je izdal odločbo.
Pritožba po ZIN v 30. členu zoper odločbo inšpektorja ne zadrži izvršitve dane odločbe –
torej ni suspenzivna. Če je pritožba formalno nepopolna, se jo s sklepom zavrže ali da v
presojo. Če je upravičena, se lahko odloči drugače in nadomesti z novo odločbo.
V pritožbi mora stranka navesti nova dejstva in nove dokaze (benificum novorum), vendar
z obrazložitvijo, zakaj jih ni navedla že v postopku na prvi stopnji. Pritožbeni razlogi, ki se
navajajo v postopku pritožbe, jih določa ZUP v 237. členu:









napačno uporabljen materialni predpis, nepopolno dejansko stanje;
kršitve pravil postopka formalnopravne narave;
izdaja odločbe nepristojnega organa;
stranka ali stranski udeleženec ni dobil možnosti za udeležbo v postopku,
neustrezna stranka – ki ne bi mogla biti stranka;
zastopanje stranke – zakoniti zastopnik – ni imel ustreznega pooblastila;
kršitev določb o uporabi jezika v postopku;
pri odločanju in vodenju postopka je bila oseba, ki bi morala biti izločena;
odločba se ne da preizkusiti.
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Drugostopenjski organ mora pritožbo preizkusiti in zadevo vzeti v reševanje. Odločbo
mora izdati najkasneje v 2 mesecih od prejema pritožbe. V tem postopku sprejema
naslednje odločitve:
1. Pritožbo zavrže s sklepom (če ni dovoljena, če jo je vložila neupravičena
oseba, če je prepozna) (ZUP, 246. člen);
2. Pritožbo zavrne (odločba je pravilna, pritožba je neutemeljena; nebistvene
pomanjkljivosti na 1. stopnji; izrek v odločbi je zakonit, vendar napačno
obrazložen) (ZUP, 248. člen);
3. Odločbo prve stopnje odpravi in s svojo odločbo reši zadevo (napačen
sklep glede dejanskega stanja, zmotni dokazi, napačno uporabljen pravni
predpis, izdaja drugačne odločbe po prostem preudarku) (ZUP, 252. člen);
4. Odločbo prve stopnje odpravi in vrne zadevo v ponovni postopek (če
spozna, da bo pomanjkljivosti laže odpravil organ na 1. stopnji s tem, da
ravna po danih opozorilih – na primer, če je v postopku prišlo do zmotno
ugotovljenih dejstev, da je izrek nejasen) (ZUP, 251. člen, 3. odstavek);
5. Odločbo prve stopnje odpravi in s svojo odločbo sam reši zadevo (gre za
dopolnilni postopek) (ZUP, 251. člen, 2. odstavek);
6. Odločbo prve stopnje spremeni tako, da odločbo prve stopnje odpravi in
zadevo reši drugače, v korist pritožnika – za stranko ugodnejša sredstva
(ZUP, 252., 253. člen) ali škodo pritožnika (ZUP, 253. člen, 2. odstavek);
7. Odločbo odpravi in pošlje pristojnemu organu, če je ta nepristojen (ZUP,
250. člen);
8. Odločbo izreče za nično (po uradni dolžnosti, če postopek vsebuje
nepravilnosti) (ZUP, 249. člen) (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str.
399-407).

4.5.2 Izredna pravna sredstva
Odločbe, ki so v pravnem postopku dokončne, tudi pravnomočne, se lahko odpravijo,
razveljavijo ali kako drugače spremenijo le z izrednimi pravnimi sredstvi. Ta se uporabijo
samo ob posebnih pogojih, ki jih določa zakon. ZUP predvideva naslednja pravna
sredstva:






obnova (ponovitev) končanega upravnega postopka,
sprememba in odprava dokončne odločbe v zvezi z upravnim sporom,
odprava in razveljavitev dokončne odločbe po nadzorstveni pravici,
izredna razveljavitev izvršljive odločbe
izrek odločbe za nično.
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Obnova postopka



Obnova postopka je v praksi najpogosteje uporabljeno izredno pravno sredstvo, kjer gre
za ponovitev končanega upravnega postopka v neki dokončni odločbi. Za to morajo biti
podani razlogi po ZUP v 260. členu:











»če se izve za nova dejstva in dokaze, ki so obstajali že v času prvotnega postopka
in bi ti privedli do drugačne odločitve, če bi bili že prej navedeni,
če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine, krive izjave priče ali
izvedenca ali kot posledica kaznivega dejanja,
če odločba temelji na sodbi, ki je bila pozneje pravnomočno spremenjena,
razveljavljena ali odpravljena,
če se odločba opira na predhodno vprašanje, ki je pozneje rešeno drugače,
če je bila zaradi strankinih neresničnih navedb zanjo izdana ugodna odločba,
če je v postopku sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena,
če je odločbo izdala oseba, ki te pravice ni imela,
če je odločal kolegijski organ v nasprotju s predpisi o sestavi in glasovanju,
če stranki s pravnim interesom ni bila dana možnost udeležbe v postopku,
če stranke ni zastopal zastopnik ali pooblaščenec, ki bi jo po zakonu lahko ali celo
moral zastopati ali če ni imel pooblastila« (ZUP, 260. člen).

Postopek se lahko obnovi na predlog zavezanca ali stranskega udeleženca, kateremu ni
bila dana možnost udeleževati se postopka. V javnem interesu lahko obnovo postopka
predlaga tudi državni tožilec ali pravobranilec, ki lahko začne obnovo postopka po uradni
dolžnosti organ, ki je odločbo izdal. Rok za obnovo postopka je en mesec, od kar je
upravičena oseba izvedela za obnovitveni razlog (subjektivni rok) ali po dokončnosti
odločbe v roku 3 let (objektivni rok), razen izjem. Stranka izkaže v predlogu vse na
splošno zahtevane podatke in še dodatno verjetno izkazan obnovitveni razlog v zakonitem
roku. Pristojni organ preizkusi ali je predlog dovoljen, popoln, pravočasen, presoja
upravičenost osebe ter upravičenost okoliščine. Če je vsebinsko neustrezen, ga zavrne s
svojo odločbo, v nasprotnem primeru pa dovoli obnovo s sklepom (zadrži izvršitev
odločbe), v katerem tudi določi, v kolikšnem obsegu naj se postopek obnovi ter nato
odloči. Zoper sklep, izdan o predlogu za obnovo postopka in zoper odločbo izdano v
obnovitvenem postopku, je dovoljena pritožba (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str.
417-426).
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Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom



Če zavezanec z dokončno odločbo, zoper katero je že izkoristil pritožbo, še vedno ni
zadovoljen oz. meni, da odločba posega v njegove pravne koristi, lahko s tožbo pri
pristojnem sodišču sproži upravni spor (glej 273. člen ZUP).
Pri tem gre za dokončno odločbo, zoper katero se lahko pravočasno sproži upravni spor.
Če upravni spor še ni končan, lahko organ s spremembo ali odpravo odločbe ugodi vsem
tožbenim zahtevkom. Pomembno je, da se s to spremembo ali odpravo odločbe ne kršijo
pravice drugih strank v upravnem postopku. Nadaljnji potek postopka ureja Zakon o
upravnem sporu (ZUS-1), ki določa, da mora biti med sodnim postopkom izdan drug
upravni akt o spremembi ali odpravi odločbe. Tožnik mora to v 15 dneh sporočiti sodišču
ali vztraja pri tožbi ali jo spreminja na novi upravni akt, v nasprotnem primeru se s
sklepom to ustavi. Nova odločba, tako spremenjena ali odpravljena, pomeni posledično
pravni učinek za nazaj – ex tunc (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 426-427).
Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici



To pravno sredstvo pomeni nadzor nad zakonitostjo odločb, ki ga opravlja
drugostopenjski organ ali organ, ki je po zakonu pooblaščen za nadzor nad delom organa,
ki je odločbo izdal. Tako lahko pristojni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke
odpravi oz. razveljavi odločbo organa prve stopnje (takoj po njeni izdaji ali vročitvi) po
uradni dolžnosti. Razlogi za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici in razlogi za
razveljavitev so (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 428-430):







odločbo je izdal stvarno nepristojen organ,
v isti zadevi je bila že prej izdana pravnomočna odločba,
sestavljeno odločbo je izdal kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali
mnenja drugega organa,
odločbo je izdal krajevno nepristojen organ,
z odločbo je bil očitno prekršen materialni predpis.
Izredna razveljavitev odločbe

Izredno razveljavitev odločbe je mogoče uporabiti samo zaradi varstva javnega interesa in
le po uradni dolžnosti. Tako lahko ministrstvo kot drugostopenjski organ v celoti ali
deloma razveljavi izvršljivo odločbo inšpektorja, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu,
ki jih povzroča neposredna nevarnost in ni mogoče odvrniti z drugimi sredstvi, s katerimi
bi bile pridobljene pravice manj prizadete. Odločbo se lahko izredno razveljavi v celoti ali
le deloma, oziroma toliko, kolikor je potrebno, da se odvrne nevarnost. Če pri tem stranka
v postopku utrpi škodo, ima pravico do povračila za celotno škodo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena (po Grafenauerju in Brezniku, 2005, str. 430-431).
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Ničnost odločbe

Odločba je nična, če ima tako hude pomanjkljivosti in nepravilnosti, da zaradi tega ne
more imeti pravnega učinka. Odločba se lahko izreče za nično vsak čas, in sicer v celoti ali
samo delno. O tem se lahko izreče inšpektor ali nadzorni organ. Zoper to je dovoljena
pritožba, razen če zakon ne določa drugače. ZUP našteva naslednje razloge, zaradi katerih
postane odločba nična:
 izdana je bila v upravnem postopku v zadevi iz sodne pristojnosti ali v zadevi, v
kateri v upravnem postopku ni mogoče odločati,
 s svojo izvršitvijo bi lahko povzročila kaznivo dejanje,
 sploh je ni mogoče izvršiti,
 izdal jo je organ brez zahteve stranke, stranka pa pozneje v to ni privolila,
 izdana je bila kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, pritiska ali drugega
nedovoljenega ravnanja,
 vsebuje nepravilnost, ki je po posebni zakonski določbi razlog za ničnost (ZUP,
279. člen).
Sklep U 1103/2007 z dne 17. 9. 2009, UL0002705 nazorno
odločbe. Gre za sklep, ki ni le nezakonit, temveč se z
civilnopravnem odškodninskem zahtevku, o zadevi, ki spada
odreja po ZUP, v 279. členu, ki določa o upravnem aktu, da
Sodna praksa, 2009).

predstavlja primer ničnosti
njim meritorno odloča o
v sodno pristojnost. Tu se
je stvarno nepristojen (glej

4.6 UPRAVNI SPOR

Upravni spor ni izredno pravno sredstvo v okviru upravnega postopka, temveč sodni spor
v sodnem procesu. Ureja ga Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 105/06, 26/07 Skl.
US: U-I-69/07-9, 122/07 Skl. US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/08 Odl.
US: U-I-98/07-27, 119/08 Odl. US: U-I-69/07-36, 54/2009 Odl. US: Up-1782/08-16, U-I166/08-8. 107/09 Odl. US: U-I-147/08-16, Up-1547/08-17, 14/10 Odl. US: U-I-303/08-9,
62/10, v nadaljevanju ZUS-1). Upravni spor je kot posebni sodni postopek namenjen
varstvu posameznika pred oblastvenim delovanjem uprave, torej pred akti in dejanji, ki jih
ta opravlja kot del izvršilne veje oblasti v razmerju do drugih subjektov (Ustava RS, 120.
in 157. člen). Tako se skladno z ZUS-1 zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih koristi
posameznikov in organizacij proti odločitvam in dejanjem državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil na način in po postopku, ki ga določa ta
zakon, če za določeno zadevo ni z zakonom zagotovljeno drugo sodno varstvo (ZUS-1, 1.
člen).
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Ustava RS v 22. členu zagotavlja vsakomur enako varstvo pravic v postopku pred
sodiščem. Vsak ima pravico, da o njegovih pravnih koristih odloča nepristransko in
neodvisno sodišče. V upravnem sporu na prvi stopnji odloča Upravno sodišče RS, na drugi
stopnji pa Vrhovno sodišče RS. Upravni spor je dopusten, če zakon ne določa drugače, v
primeru, da tožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih pravicah in pravnih koristih zaradi
upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan/vročen v predpisanem roku.
Upravni spor ni dopusten, če stranka ni vložila pritožbe zoper upravni akt, pa je imela
možnost ali je vložila prepozno (glej Grafenauer in Cijan, 2004, str. 208-210).
Glede na pooblastila sodišča se upravni spor deli na dve vrsti:
 ko gre za spor o zakonitosti dokončnega posamičnega akta (sodišče presoja
zakonitost akta in nezakonit akt odpravi ter vrne organu v ponovni postopek);
 ko gre za spor polne jurisdikcije (ko sodišče odpravi akt in samo meritorno odloči)
(glej Grafenauer in Cijan, 2004, str. 208-210).
Upravni spor je spor med tožečo (tožnik) in toženo stranko (toženec). Tožnik je lahko
posameznik, vsaka pravna oseba, organizacija, kateri je kršena pravica z upravnim aktom
ali na zakon oprta neposredna korist. Toženec je državni organ, nosilec javnih pooblastil
ali organ lokalne skupnosti, katerega akt se izpodbija.
Tipičen primer upravnega spora se kaže v sodni praksi, v Sodbi II, št. 449/2009, z dne
22.12.2010, Upravnega sodišča. Tožnik je v upravnem sporu izpodbijal pravilnost odločbe
glede izvršilnega naslova davčne izvršbe kot prisilne izterjave globe. Tožena stranka je v
upravnem sporu vztrajala, da se tožba zavrne kot neutemeljena iz navedenih razlogov.
Upravno sodišče je presodilo pravilnost upravnega akta, se sklicevalo na ZUS, 71.člen in
kot neutemeljeno tožbo zavrnilo. »Tožnik v tožbi prosi, da mu sodišče dolgovani znesek
odpiše, glede tega pa sodišče pojasnjuje, da zato ni pristojno, saj je predmet tega
upravnega spora le presoja pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega akta« (Sodna praksa,
2010).
Upravni spor se začne s tožbo na zahtevo tožnika, nikoli po uradni dolžnosti. Tožba se
vloži v 30 dneh od vročitve dokončnega upravnega akta neposredno pri sodišču, ki je
pristojno za odločanje, lahko tudi na zapisnik pri organu ali po pošti. S tožbo se zahteva
odprava upravnega akta (izpodbojna tožba) ali izdaja upravnega akta (tožba zaradi molka
prvostopenjskega organa). Ko sodišče prejme tožbo, opravi predhodni preizkus tožbe
(ZUS, 29. in 34. člen), s katerim presodi zakonitost izpodbijanega upravnega akta. Nato se
nadaljuje postopek s tožbo, kjer se z vloženo tožbo seznanijo druge stranke v postopku.
Sledi pripravljalni postopek, kjer se zagotovijo vsa potrebna dokazila, ki omogočajo, da se
sodišče čim hitreje odloči v okviru naslednje faze – glavne obravnave. Sodišče na koncu
izda pravnomočni sklep ali sodbo, kjer lahko tožbi ugodi in odpravi izpodbijani upravni akt
ter vrne zadevo nazaj organu v ponovni postopek; lahko tožbo kot neutemeljeno zavrne;
odpravi upravni akt in samo v okviru tožbenega zahtevka meritorno odloči o stvari. Zoper
sodbo je dovoljena pritožba, revizija (zahteva za varstvo zakonitosti) ter obnova postopka
(po Grafenauerju in Cijanu, 2004, str. 213-223).
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5 ZAKLJUČEK

Inšpekcijski postopki na področju preprečevanja in zaposlovanja dela na črno
predstavljajo tiste posebne upravne postopke, s katerimi inšpektorji varujejo javni interes
kot dobrobit družbe in posameznika. Inšpekcijski postopek je drugačen od splošnega
upravnega postopka in se zato zanj predpiše samo posebni zakon, ki vsebuje pogoje za
postopanje na takem upravnem področju. Pravila posebnega upravnega postopka morajo
biti vedno v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju ZUP, in s
temeljnimi načeli upravnega postopka. V diplomskem delu je zato velik poudarek na
temeljnih načelih po ZUP, saj predstavljajo osnovo za razumevanje in dajejo zeleno luč pri
pravilni uporabi predpisov ter vodenju postopka, ko inšpektor odloča o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih strank ter drugih udeležencev v inšpekcijskem postopku.
Temeljna načela so torej osnovni procesni standardi, na katerih temelji vsak upravni
postopek, tudi inšpekcijski postopek. Skozi temeljna načela se kaže pravilno postopanje
vsakega inšpektorja, če hoče zakonito izpeljati inšpekcijski nadzor z varovanjem javne
koristi.
Ključen element inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov predstavlja sistemski
Zakon o inšpekcijskem nadzoru, v nadaljevanju ZIN, pomeni zavarovanje neke splošne
družbene koristi na določenem področju, ki je nad zasebno koristjo posameznika. ZIN
daje vsakemu inšpekcijskemu organu enako možnost ukrepanja v skladu z vsemi
pooblastili za zagotavljanje inšpekcijskega nadzora. ZIN zagotavlja tudi neodvisnost in
samostojnost dela inšpekcij, uzakonja posebna inšpekcijska načela kot minimalne
standarde pri delovanju inšpektorjev, zagotavlja pooblastila in dolžnosti ter načelen
položaj inšpektorjev. ZIN organizacijsko vzpostavlja pregledno organizacijo inšpekcij v
okviru inšpektoratov, ki imajo status samostojnega organa, in celostno predstavlja
odgovornost vodenja ter organizacijo dela inšpekcij. ZIN se prilagaja naravi nalog
posebnemu upravnemu inšpekcijskemu postopku nadzora ter odreja splošne in posebne
ukrepe, ki jih v skladu z zakoni določi inšpektor in s tem dosega učinkovito varstvo javnih
koristi kot namen in cilj inšpekcijskega delovanja.
Inšpekcijski nadzor mora biti vedno v sorazmerju z interesom javnosti in v skladu z načeli
splošnega upravnega postopka in načeli inšpekcijskega nadzora z namenom uresničitve
zakonitega pravnega stanja. Na tem mestu delno potrjujem hipotezo št. 1: Inšpektor ima
vsa pooblastila v zakonu, da lahko ustrezno ukrepa proti kršitvam. Res je, da inšpektor
lahko ukrepa na podlagi zakonskih pooblastil in s tem odpravi pomanjkljivo stanje na
določenem področju. Kljub temu pa se pojavljajo različne luknje v zakonu, ki otežujejo
delo inšpektorju pri vzpostavljanju zakonitega reda.
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Kot primer bi navedla problem inšpektorja, ko ne more vstopiti v stanovanjske prostore
zavezanca, sumi pa, da se tam dogajajo kršitve dela na črno. V tem nadzorni organi vidijo
problem odkrivanja in dokazovanja opravljanja dela na črno. ZPDZC o tem ne definira
ničesar, po določbah ZP pa bi lahko inšpektor izvedel hišno preiskavo le, če bi imel
utemeljen sum, katerega odredi le sodišče.
Osrednja tematika predstavlja upravne inšpekcijske postopke, ki zajemajo in nadzirajo
poseben pojav v družbi, gre za področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
Vlada RS je v namen preprečevanja sive ekonomije že leta 2000 sprejela predpis, ki ureja
področje odkrivanja, preprečevanja, sankcioniranja dela in zaposlovanja na črno, to je
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, v nadaljevanju ZPDZC. Ta določa
definicije dela, zaposlovanja na črno, kdo je soudeleženec, kaj pomeni nedovoljena
reklama, katere so aktivnosti, ki niso opredeljene kot delo na črno. Vlada RS je z
namenom odprave negativnih učinkov dela na črno ustanovila tudi posebno komisijo –
Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki določa,
koordinira in spremlja aktivnosti tega področja.
Iz statističnih podatkov Poročil o dejavnostih in učinkih preprečevanja in zaposlovanja dela
na črno sem primerjala večletna obdobja. Ugotovila sem, da je glavni vzrok dela na črno
izboljšanje življenjskega standarda posameznika ter neplačevanje davkov državi. Zato je
potrebno delo na črno še bolj nadzirati in zakonsko urediti v vsaki državi. Skupno število
kršitev zaposlovanja in dela na črno je v petletnem obdobju upadlo za 37,6 %, kar je tudi
posledica okrepljenega nadzora inšpektoratov in skupnih koordiniranih akcij inšpekcijskih
organov. Na splošno je opaziti tudi upad števila kršitev zaposlovanja na črno, z izjemo v
letu 2006, kjer je število kršitev višje glede na pretekla leta. Vzrok je verjetno v
sankcioniranju višjih glob. Inšpektorji za delo ugotavljajo, da do kršitev ne bi prihajalo
tako pogosto, če ne bi bilo obojestranskega interesa, tako delodajalcev kot tudi delavcev.
Sklepam, da se kršitve pri posameznikih še vedno pojavljajo predvsem zaradi gospodarske
krize, ki vpliva na povečano brezposelnost in nižji življenjski standard.
Po ocenah Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
so se skupne akcije inšpekcijskih organov v obliki medsebojnega sodelovanja za
preventivno delovanje ter namen odpravljanja kršitev izkazale za izredno učinkovite. Na
tem mestu potrjujem hipotezo št. 2: Inšpekcijski organi so učinkovitejši, če sodelujejo z

drugimi inšpekcijskimi organi.
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Skupno število inšpektorjev na področju kršitev dela in zaposlovanja na črno se zdi kar
precejšnje, saj se je v letu 2009 s tem ukvarjalo 567 inšpektorjev iz različnih organov.
Vendar pa se v praksi kaže primanjkljaj zaposlenih. Posamezni organi Vlade RS namreč
ocenjujejo, da trenutno število zaposlenih inšpektorjev v inšpektoratih ne zadošča za
učinkovito in pravočasno opravljanje vseh nalog inšpekcijskega nadzora. Na tem mestu bi

potrdila hipotezo št. 3: Učinkovitost inšpekcijskega nadzora je odvisna od števila
inšpektorjev. Ugotovitve upravnih organov kažejo na to, da je velik deficit inšpektorjev,
kar je posledica manj učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Na splošno lahko ugotovim, da
učinkovitost in uspešnost inšpektorjev vpliva na upad števila kršitev dela in zaposlovanja
na črno. V predlogu novega ZPDZC je zato predvideno 160 dodatnih inšpektorjev iz CURS,
ki bodo nedvomno povečali učinkovitost nadzora v boju proti delu na črno.
Če inšpektor ugotovi kršitev dela na črno na določenem področju, navadno najprej ukrepa
po ZIN z ustnim opozorilom zavezancu. Če to ne zadošča, izda upravno inšpekcijsko
odločbo, s katero zahteva odpravo nepravilnosti. V kolikor se ugotovi, da zavezanec ni
upošteval določil v inšpekcijski odločbi, se začne upravni postopek izvršbe z denarno
kaznijo. Inšpektor ukrepa tudi po prekrškovnem postopku in kršitelja sankcionira z globo.
Če je ta predpisana v razponu, se izreče najnižja predpisana globa, v skladu z načelom
sorazmernosti. Predlog novega ZPDZC so fiksne globe, kar bo pomenilo za kršitelje
bistveno višje kazni. Inšpektor lahko izda tudi plačilni nalog ter ukrepa s prepovedjo
opravljanja procesa do odprave nepravilnosti na podlagi zakona.
Sklepam, da bo za izboljšanje tega področja največ pripomoglo ozaveščanje same družbe
o negativnih posledicah dela na črno. Kljub temu so potrebne višje kazni v okviru fiksnih
glob, učinkovitejši inšpekcijski nadzor s kadrovsko okrepitvijo in širitvijo pristojnosti
inšpekcijskih nadzornih organov ter številne medsebojno koordinirane akcije. Predlog
novega ZPDZC tako predstavlja več pomembnih ukrepov v boju proti delu na črno. Ena od
novosti je tudi ta, da mora delodajalec, ki zaposluje osebo na črno, v 3 dneh, ko se kršitev
ugotovi, zaposliti to osebo za nedoločen čas in urediti vse obveznosti iz delovnega
razmerja za 3 mesečno obdobje pred ugotovljeno kršitvijo. Z novim ZPDZC se podrobneje
ureja sosedska pomoč, kratkotrajno ter osebno dopolnilno delo. Vsa ta vprašanja rešuje
Vlada RS v novem ZPDZC, o katerem bomo državljani glasovali na referendumu v juniju
2011. Menim, da družba mora potrditi novi ZPDZC, ki bo prinesel pomemben korak v boju
proti sivi ekonomiji.
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