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avtorice:

POVZETEK

Diplomsko delo predstavlja inšpekcijski nadzor na področju šolstva in športa. Inšpekcijski
nadzor predstavlja pomembno funkcijo državne in tudi občinske uprave, saj zagotavlja
nadzor nad izvrševanjem sprejetega pravnega reda. V Republiki Sloveniji je to področje
od leta 2002 urejeno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Na področju vzgoje,
izobraževanja in športa je za nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov
pristojen Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Ker je področje nadzora izjemno razvejano in
tudi strokovno zahtevno, saj obsega nadzor od vrtca do izobraževanja odraslih in športa,
sem le-ta tudi opisala ter navedla posamezne podzakonske predpise, ki jih urejajo.
Inšpektorji izvršujejo nadzor kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
vendar se v primeru, ko je za ugotovitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s
katerim inšpektor ne razpolaga, opravi dokaz z izvedencem. Inšpektorji pri svojem delu
podrejeno uporabljajo Zakon o splošnem upravnem postopku. Na podlagi analiz Letnih
poročil o delu Inšpektorata od leta 2005 do leta 2010 je v diplomskem delu predstavljen
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, njegove naloge ter pristojnosti. Predstavljena so tudi
področja kršitev, med katerimi sem izpostavila predvsem tista področja, ki so v šolstvu in
v športu najštevilčnejša. V šolstvu so najbolj pogoste kršitve pravic udeležencev
izobraževanja, v športu pa večina kršitev predstavlja neizpolnjevanje pogojev za
opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena. V letu 2005 je Inšpektorat postal tudi
prekrškovni organ, ki v hitrem prekrškovnem postopku samostojno odkriva kršitelje ter
storilcem kršitev izreka globe.

Ključne besede: inšpekcijski upravni postopek, Inšpektorat RS za šolstvo in šport,
šolstvo, šport, inšpektor, pooblastila inšpektorjev, inšpekcijski ukrepi, prekrškovni
postopek.
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SUMMARY

STATUS AND JURISDICTION OF THE INSPECTORATE OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA FOR EDUCATION AND SPORT
The graduation thesis presents the control of the Inspectorate in the area of education
and sport. The supervision of the inspectorate represents a key function in government
and municipal administration, because it provides control over the accepted legal order
and that it is exercised properly. In the Republic of Slovenia since the year 2002 this area
is settles with a systematic law, the Inspectorial Supervision Act. In the field of
upbringing, eduaction and sport the control over the execution of laws and other
regulations is under the jurisdiction of the Inspectorate of Republic of Slovenia for
education and sport. The area of supervision is extremely wide and difficult, because it
includes supervision from kindergarden, eucation of adults to sport, so I have decided to
describe particular implementing regulations. Inspectors execute supervision as official
individuals with special authorizations and responsibilities, but if the problem at hand
exceeds inspector's knowledge the problem needs to be analyzed by an expert from that
field and the inspector must carry out the procedure with that expert. The General
Administrative Procedure Act is the law that inspectores subsidiarily use when assesing
the situation. Annual reports on the work of the Inspectorate, from the year 2005 to
2010, are analyzed in my degree and are the basis for my presentation of the
Inspectorate RS for education and sport. The area of violation in the field of education
and sport is also presented and I have especially exposed the most frequent ones. In the
field of education the most common violation is the violation of the participants rights, in
the field of sport the most frequent violation beeing the nonfulfilment of conditions
needed to perform in disciplines that have national importance. In the year 2005 the
Inspectorate became an offensive organ and therefore has the ability and the legal power
to individually reveal the violators and charge them with appropriate fines in a fast
violator's procedure.

Key words: inspection administrative procedure, Inspectorate of Republic of Slovenia for
education and sport, education, sport, Inspector, authorizations of inspectors, inspection
measures, violator's procedure.
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1 UVOD

Inšpekcijski nadzor je v Republiki Sloveniji organiziran in urejen z Zakonom o
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1, v
nadaljevanju ZIN), ki ureja 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. Naloga inšpektorata RS za šolstvo in šport je varovanje zakonitosti vzgoje ter
izobraževanja in športa, le-to pa uresničuje z izvajanjem nadzora nad spoštovanjem
predpisov, ki urejajo področje šolstva in športa. Inšpektorat opravlja naloge
inšpekcijskega nadzora in tudi druge strokovne naloge na strokovno zahtevnih področjih
vzgoje in izobraževanja ter športa.
Področje vzgoje in izobraževanja je zelo široko. Prvi del sistema vzgoje in izobraževanja je
prav gotovo predšolska vzgoja, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Predšolska vzgoja ni
obvezna, vendar je njeno zagotavljanje in financiranje ena izmed temeljnih nalog občine.
Ustava Republike Slovenije določa, da je osnovno izobraževanje v Sloveniji obvezno, ki ga
mora svojim državljanom država zagotavljati iz javnih sredstev, saj morajo vsi državljani
dobiti kakovostno splošno izobrazbo in razviti sposobnosti za vseživljenjsko učenje.
Srednješolsko izobraževanje se deli na splošno in na poklicno, srednje strokovno ter
tehnično izobraževanje. Splošno izobraževanje, ki se konča z maturo, omogoča še
nadaljnje izobraževanje na univerzi ter v programih višjega in visokošolskega strokovnega
izobraževanja. Poklicno in strokovno izobraževanje vajencem in dijakom nudi predvsem
pripravo na opravljanje poklica. Tudi odrasle osebe, ki so izpolnile šolsko obveznost in
nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta, se lahko izobražujejo, usposabljajo in z
vključitvijo v izobraževanje odraslih pridobijo status udeležencev izobraževanja odraslih.
Nadzor na področju športa je usmerjen v zakonitost delovanja lokalnih skupnosti na
področju športa, v zakonitost delovanja športnih organizacij in v zakonito delovanje
izvajalcev športnih prireditev.
V letu 1995 je prišlo do reorganizacije inšpekcijskih služb. Naloge inšpekcijskega nadzora
so bile z reorganizacijo prenesene z občin na ministrstva oziroma na inšpektorate kot
organe v sestavi ministrstev. Temeljna naloga inšpektorjev za šolstvo in šport je
kakovostno opravljanje inšpekcijskega nadzora v obliki rednih, izrednih ter ponovnih
nadzorov. Začetek izrednega inšpekcijskega postopka je vezan na pobudo in se zaradi
varovanja javne koristi vodi po uradni dolžnosti.
Diplomsko delo predstavlja inšpekcijski nadzor v šolstvu in športu, ki ga izvaja Inšpektorat
RS za šolstvo in šport.
Cilj diplomske naloge je opredeliti pristojnosti Inšpektorata RS za šolstvo in šport. V
diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na inšpekcijske preglede, izpostavila sem
tudi pobudnike, kršitve ter obseg dela po posameznih področjih.
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo, primerjalno metodo in metodo
analize podatkov. S pomočjo ustrezne literature, zakonskih določil in drugih virov sem z
opisno metodo oziroma po deskriptivnem pristopu opisovala že poznana dejstva. Število
inšpekcijskih in prekrškovnih nadzorov ter področja kršitev po področjih ter v posameznih
1

obdobjih sem analizirala s statistično in komparativno metodo. Pri pisanju diplomske
naloge so mi koristile tudi osebne izkušnje s področja dela v vzgoji in izobraževanju.
V delu obravnavam hipotezo, da Inšpektorat opravlja svoje naloge v pričakovanem
obsegu, čeprav se število kršitev v šolstvu in v športu povečuje.
Diplomska naloga je poleg uvoda in zaključka razdeljena še na tri poglavja, ki
predstavljajo osrednji del diplomske naloge. V uvodu predstavljam namen, cilje ter
metode diplomskega dela.
V drugem poglavju sem opredelila inšpekcijski postopek, kot posebni upravni postopek.
Ker je na področju inšpekcijskega nadzora v šolstvu in športu predpisan Zakon o šolski
inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/1996, 91/2005, 114/2005-UPB1, v nadaljevanju ZSolI), se
glede vprašanj, ki niso urejena z ZSolI postopa po ZIN, kar pomeni, da se na področju
inšpekcijskega nadzora v šolstvu in športu izvaja trojna subsidiarnost. V tem poglavju sem
opisala tudi temeljna načela po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2,
105/2006-ZUS1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.),
8/2010, v nadaljevanju ZUP) in načela po ZIN, ki vsa skupaj predstavljajo minimalne
procesne standarde za varstvo pravic strank. V nadaljevanju sem opisala tudi tek
inšpekcijskega postopka in pravna sredstva.
V tretjem poglavju sem opredelila pristojnosti, naloge in cilje Inšpektorata RS za šolstvo in
šport. V tem poglavju je poudarek na udeležencih inšpekcijskega postopka. Podrobneje
sem opredelila področja nadzora Inšpektorata, od predšolske vzgoje in vse do
izobraževanje odraslih, navedla sem tudi statistične podatke ter zakonske in podzakonske
predpise, po katerih se morajo ravnati zavezanci, ter izpostavila tista področja, ki so
najpogosteje deležna inšpekcijskega nadzora. Prikazala sem strukturo zaposlenih na
Inšpektoratu, po številu zaposlenih in deležu glede na stopnjo izobrazbe uslužbencev. V
nadaljevanju diplomske naloge sem primerjala število prijaviteljev v šolstvu in športu po
posameznih obdobjih in po posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v letu 2008.
Podala sem tudi podatke prijaviteljev v športu po posameznih obdobjih. V zadnjem delu
tretjega poglavja sem opisala izvedence v šolstvu ter podala ugotovitve izvedeniških
mnenj iz prilog.
Četrto poglavje predstavlja statistični prikaz obsega dela Inšpektorata RS za šolstvo in
šport. S pomočjo Letnih poročil Inšpektorata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010 sem v
tabelarni ter grafični obliki prikazala opravljen obseg dela oziroma število nadzorov na
področju inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. V nadaljevanju sem prikazala področja
kršitev v šolstvu in tudi v športu, še podrobneje pa sem opredelila kršitve udeležencev
izobraževanja in navedla posamezne ukrepe inšpektorjev. V zadnjem delu tretjega
poglavja sem opisala Inšpektorat v vlogi prekrškovnega organa v hitrem prekrškovnem
postopku, število prekrškovnih postopkov v šolstvu in športu ter posamezne ukrepe v
prekrškovnih postopkih.
Peto poglavje predstavlja zaključek diplomske naloge, v katerem sem povzela tudi
potrditev oziroma zavrnitev hipoteze.
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2 INŠPEKCIJSKI NADZOR

Za učinkovito delovanje državne uprave je pomemben nadzor. Z nadzorom nad
izvajanjem zakonov in podzakonskih predpisov, ki ga izvaja državna uprava, se zagotavlja
pravni red. Zakoni in drugi predpisi ostanejo brez izvajanja nadzorne funkcije zgolj črke na
papirju. Inšpekcijski nadzor se izvaja na vseh področjih, kjer javni interes narekuje,
prepoveduje ali omejuje posameznikom in pravnim osebam določeno ravnanje ter
vključuje ugotavljanje dejanskega stanja in skladnosti s predpisi. Nadzor izvršujejo
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V primeru
ugotovljenih neskladnosti, inšpektorji le-te odpravljajo, ob morebitnih ugotovljenih
kršitvah pa predlagajo in izrekajo sankcije ter ukrepe (Virant, 2004, str. 70).
Država določa javne dobrine in storitve, ki se prenašajo v širši javni in tudi v zasebni
sektor ter tudi nad njimi izvršuje nadzor (Kovač, 2006, str. 74).
Inšpekcijski nadzor je v Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru
(ZIN), ki ureja 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.
»Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih
predpisov« (ZIN, 2. člen).
Inšpekcijske službe so bile do leta 1995 organizirane kot republiške inšpekcije na državni
ravni in občinske inšpekcije v občinah ali kot medobčinske inšpekcije za več občin. Leto
1995 je zaznamovala temeljita reorganizacija inšpekcijskih služb, saj so bile naloge
inšpekcijskega nadzora iz občin prenesene na ministrstva oziroma na inšpektorate kot
organe v sestavi ministrstev (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 164).

2.1 INŠPEKCIJSKI POSTOPEK KOT POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK
O posebnem upravnem postopku govorimo le takrat, ko je predmet odločanja upravna
zadeva. »Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali
pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Šteje se, da gre za
upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni
postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi
varstva javnega interesa izhaja iz naravne stvari« (ZUP, 2. člen). Če povzamem, morajo
biti pri opredelitvi upravne zadeve izpolnjeni trije pogoji hkrati, in sicer:
•
•
•

o stvari se odloča;
predmet odločanja je konkretna pravica, obveznost ali pravna korist stranke;
predmet odločanja sodi na področje upravnega prava, gre za javnopravno pravico,
obveznost oziroma pravno korist (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 13).

Splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih in v vseh upravnih
stvareh ureja ZUP. Vendar so nekatera upravna področja tako specifična, da splošna
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pravila ZUP ne ustrezajo ali ne zadostujejo; takrat lahko posebni zakon uredi posamezno
postopkovno vprašanje drugače ali na novo, glede na ZUP.

2.2 SUBSIDIARNOST V INŠPEKCIJSKIH UPRAVNIH POSTOPKIH

ZUP v drugem in tretjem odstavku 3. člena določa, da je na določenih upravnih področjih
z zakonom predpisan posebni upravni postopek. V tem primeru se postopa po določbah
posebnega zakona; glede vprašanj, ki niso urejena s posebnim zakonom, pa se postopa
po ZUP. Vendar so temeljna načela po ZUP obvezna skupna načela glede vseh posebnih
upravnih postopkov, nekatera načela lahko zakon s področja posebnih upravnih
postopkov le drugače uredi, izključi ali predpiše še dodatna postopkovna načela (Jerovšek
in Kovač, 2010, str. 17).
Inšpekcijski postopek urejajo:
•
•
•
•

področni, pretežno materialni zakoni, ki urejajo določeno upravno področje;
v slovenskem pravnem redu pri določenih inšpekcijah poznamo tudi zakone o
področnih inšpekcijah;
pravila ZIN, ki urejajo specialne določbe o inšpekcijah;
ZUP, ki se v inšpekcijskih postopkih uporablja glede temeljnih načel, pristojnosti
organov, izločitve uradne osebe, procesne sposobnosti in zastopanja strank,
občevanja organov in strank, vročanja, rokov in narokov, poteka glavne obravnave,
začetka postopka, za izdajo odločbe ter izrednih pravnih sredstev in izvršitve odločbe
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 166).

Na področju nadzora v šolstvu je predpisan Zakon o šolski inšpekciji, zato se izvaja trojna
subsidiarnost.

Slika 1: Razmerje trojne subsidiarnosti v inšpekcijskem postopku na področju šolstva
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1. razmerje
nad/podrejenosti

2. razmerje
nad/podrejenosti

3. razmerje
nad/podrejenosti

Vir: Prirejeno po Jerovšek in Kovač, 2008, str. 167
V prvem razmerju nad/podrejenosti (glej Sliko 1) je ZIN podrejen področnemu zakonu, na
primer v šolski inšpekciji je ZIN podrejen Zakonu o vrtcih. V drugem razmerju
nad/podrejenosti je ZSolI nadrejen ZIN, ZIN je podrejen ZSolI. V tretjem razmerju
nad/podrejenosti je ZIN nadrejen ZUP, ZUP je podrejen ZIN.

2.3 TEMELJNA NAČELA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
V inšpekcijskem postopku je potrebno primarno upoštevati vseh devet temeljnih načel po
ZUP, ki vsa skupaj predstavljajo minimalne procesne standarde za varstvo pravic strank
ter so edini del ZUP-a, ki ni predmet subsidiarnosti. Temeljna načela predstavljajo
minimalne pravice strank, ki jim morajo biti zagotovljene v postopku, ter dolžnosti
ravnanja organa pri vodenju postopka in v odločanju (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 25).
Dodatno pa ZIN v drugem poglavju določa še štiri načela − načelo samostojnosti in načelo
varstva javnega ter zasebnih intersov v ZIN predstavlja samo delno dopolnitev oziroma
nadgradnjo načel ZUP-a. Načelo javnosti in načelo sorazmernosti sta posebej opredeljeni
v ZIN (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 168). Upravni postopek kot sklop pravnih pravil in
pravnih načel služi temu, da je v upravni zadevi sprejeta pravno pravilna odločitev
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 29).
Tabela 1: Načela po ZUP in načela po ZIN

Načela po ZUP:

Načela po ZIN:
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Načelo ZAKONITOSTI
Načelo VARSTVA PRAVIC STRANK IN
VARSTVA JAVNIH KORISTI
Načelo MATERIALNE RESNICE
Načelo ZASLIŠANJA STRANKE
Načelo PROSTE PRESOJE DOKAZOV
Načelo GOVORITI RESNICO IN POŠTENO
UPORABLJATI PRAVICE
Načelo SAMOSTOJNOSTI PRI
ODLOČANJU
Načelo PRAVICE DO PRITOŽBE
Načelo EKONOMIČNOSTI POSTOPKA






Načelo SAMOSTOJNOSTI
Načelo VARSTVA JAVNEGA INTERESA
IN ZASEBNIH INTERESOV
Načelo JAVNOSTI
Načelo SORAZMERNOSTI

Vir: ZUP 6. člen – 14. člen in ZIN 4. člen – 7. člen
2.3.1 TEMELJNA NAČELA PO ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

NAČELO ZAKONITOSTI (ZUP, 6. člen)
Organ je po načelu zakonitosti v odločanju v upravnih zadevah vezan na zakone in
podzakonske predpise. Načelo zakonitosti ima svoj temelj že v 2. členu Ustave RS (Uradni
list RS, št. 331/91-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, v nadaljevanju URS),
ki opredeljuje RS kot pravno državo, kar pomeni vezanost delovanja vseh državnih
organov na predpise. Načelo zakonitosti ima svoj temelj tudi v Splošni deklaraciji
človekovih pravic (resolucija Generalne skupščine Združenih narodov, št. 217 A(III)), ki
določa, da je pri izvajanju svojih pravic vsak posameznik podvržen z zakonom določenim
omejitvam, katerih izključni namen je varovanje in spoštovanje pravic in svoboščin ter
izpolnjevanje pravičnih zahtev morale, javnega reda ter splošne blaginje v demokratični
družbi. Drugi odstavek 120. člena URS določa, da upravni organi opravljajo svoje delo
samostojno na podlagi ustave in zakonov. Poglavje o ustavnosti in zakonitosti URS določa,
da morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 26).
Upravni organ je zavezan delovati formalno in materialno zakonito. In sicer, formalna
zakonitost nalaga organu obveznost, da v postopku ravna po določbah ZUP oziroma po
posebnih zakonih, ki urejajo postopek. Formalna zakonitost od organa zahteva, da
pravilno vodi postopek in da v postopku ves čas ravna po temeljnih načelih ZUP-a ter po
načelih posebnega zakona. Materialna zakonitost od organa zahteva uporabo materialnih
predpisov, ki določajo vrste, vsebino in obseg pravic, obveznosti ter pravne koristi strank
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 28). V primeru spremembe predpisa med postopkom na
prvi stopnji se uporabi spremenjen predpis.
Izjema od načela zakonitosti je odločanje po prostem preudarku oziroma diskrecijsko
odločanje, kajti organ ni strogo vezan na predpis, ampak ima na voljo več odločitev, med
katerimi mora uporabiti tisto, ki je ob upoštevanju javne koristi najbolj primerna.
Diskrecija je lahko podeljena le z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, in sicer z izrazi
»organ lahko« »organ sme«... Uporabljena mora biti v skladu z namenom zaradi katerega
je predpisana, organ pa ne sme preseči danega obsega diskrecije ter mora v konkretni
posamični odločbi natančno obrazložiti v čem in zakaj je uporabil diskrecijo (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 32).
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V primeru, da je načelo zakonitosti kršeno bodisi z vidika materialnosti ali z vidika
formalnosti, se zoper akt uporabijo pravna sredstva, oziroma se s pravnimi sredstvi akt
odpravi.

NAČELO VARSTVA PRAVIC STRANK IN VARSTVA JAVNE KORISTI (ZUP, 7. člen)
To načelo vsebuje tudi štiri podnačela. Prvo podnačelo je varstvo pravic strank, po
katerem mora organ v upravnem postopku varovati in omogočiti uveljavljanje zakonitih
pravic ter interesov strank, obenem mora skrbeti tudi za to, da stranke le-teh ne
uveljavljajo v škodo pravic drugih oseb, javno korist pa mora zaščititi po uradni dolžnosti
in v mejah predpisov. Če konflikta ni mogoče uravnotežiti, mora v upravnem postopku
prevladati javna korist in ne interes strank. V primeru, da javna korist ni ogrožena, mora
organ stranki zagotoviti tudi čim večje in tem lažje uveljavljanje njenih pravic ter
interesov. Naslednje podnačelo je varstvo javne koristi; ZUP v 126. členu določa, da mora
organ nemudoma uvesti upravni postopek takoj, ko ugotovi, da je to nujno zaradi varstva
javne koristi. Podnačelo sorazmernosti zahteva, da organ v postopku stranki naloži tisti
ukrep, s katerim se doseže namen predpisa in je za stranko najugodnejši. Del varstva
pravic je tudi določba zakona, ki zahteva, da organ neuki stranki nudi pomoč (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 37−43).
V sodbi U 359/2009 gre za predlog napredovanja v naziv, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in
šport zavrnilo. Tožnica ni izkazala, da bi imela opravljen strokovni izpit, kot ga določa
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
Organ je presojal le o tem, pred katero komisijo je stranka opravila strokovni izpit, ni pa
upošteval, da je stranka opravila strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
Strokovni izpit, ki ga je tožnica opravila pred Republiškim sekretariatom za pravosodje in
upravo po Pravilniku ustreza pogojem za napredovanje v naziv, saj ureja možnost delnega
priznanja strokovnega izpita s področja javne uprave in je tudi primerljiv z strokovnim
izpitom opravljenim pred Republiškim komitejem za vzgojo in izobraževanje. Tožbi je bilo
ugodeno, izpodbijana odločba je bila odpravljena in zadeva je bila vrnjena v ponovni
postopek.

NAČELO MATERIALNE RESNICE (ZUP, 8. člen)
Organ mora pred odločitvijo ugotoviti vsa pomembna dejstva in okoliščine, od katerih je
po področnih predpisih odvisno priznanje pravice oziroma naložitev obveznosti. Po ZUP je
za odločitev potrebna gotovost, ki predstavlja najvišjo stopnjo o zavesti določenega
dejstva. Verjetnost je dovoljena le izjemoma, če zakon tako določi. Materialno resnico se
išče ves čas postopka (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 45).
V sodbi U 2081/2006 tožena stranka ni upoštevala vseh dokazov, ki jih je stranka priložila
v vlogi za priznavanje izobraževanja za namen zaposlovanja v RS. Ker stranki ni bilo
omogočeno, da zavaruje svoje pravice, v tožbi zatrjuje, da je bilo kršeno načelo
materialne resnice in načelo proste presoje dokazov. Tožba je bila utemeljena, izpodbijan
akt je bil odpravljen in zadeva je bila vrnjena v ponovni postopek.

NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE (ZUP, 9. člen)
Načelo zaslišanja stranke je eno izmed najpomembnejših procesnih pravic. To načelo
organ zavezuje, da vsem osebam v položaju stranke, še pred odločitvijo omogočijo, da se
izjavijo o vseh dejstvih, ki so zanje pomembne, imajo pa pravico tudi do obrambe.
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Strankam je potrebno zagotoviti, da navajajo pisna in ustna dejstva v svojo korist, jim
omogočiti, da izpodbijajo dejstva in dokaze, ki so jim v breme ter da se soočijo z drugimi
udeleženci v postopku. Pravico imajo tudi, da predlagajo izločitev pristranske uradne
osebe in vlagajo ugovore, pritožbe ter druga pravna sredstva. Kršitev tega načela je ena
izmed temeljnih absolutnih postopkovnih napak. To načelo ne velja v primeru, kadar se
vodi skrajšani ugotovitveni postopek, ki se vodi zaradi varstva javnih koristi, življenja ljudi
in, v primerih, ko dejstva med organom in stranko niso sporna (Jerovšek in Kovač, 2010,
str. 49).
V sodbi U 1885/2007 gre za postopek o usmeritvi otroka v prilagojen izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom v katerem staršem ni bila dana možnost, da bi
se pred izdajo odločbe seznanili z vsebino mnenja strokovne komisije. Starša se z odločbo
nista strinjala, ker organ ni upošteval njunega mnenja in dejanske zmožnosti otroka.
Sodišče je tožbi ugodilo, izpodbijano odločbo je odpravilo in vrnilo zadevo toženi stranki v
ponovni postopek.

NAČELO PROSTE PRESOJE DOKAZOV (ZUP, 10. člen)
Načelo proste presoje daje organu možnost, da sam izbere najprimernejšo primerno
dokazilo v konkretnem postopku in tudi sam presodi verodostojnost dokazila. Uradna
oseba, ki je pooblaščena za vodenje ali odločanje v upravni zadevi, mora po svojem
prepričanju in na podlagi skrbne presoje presoditi, katera dejstva bo štela za dokazna
(ZIN, 10. člen). Med dokazna dejstva sodijo listine, priče, izvedenci, potrdila, ogledi, izjave
strank itd. Področni zakoni lahko to načelo tudi omejijo. Organ mora v obrazložitvi odločbe
navesti razloge, zaradi katerih je uporabil določena dokazila (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
54).
V primeru sodbe U 736/2004 gre za postopek napredovanja učitelja v naziv, v katerem je
organ pri vrednotenju zadeve upošteval nekatera dodatna strokovna dela učitelja, hkrati
pa ni obrazložil, zakaj ni upošteval drugih dodatnih strokovnih del. Sodišče je zaradi
pomanjkljive obrazložitve odločbe tožbi ugodilo in odločbo tožene stranke odpravilo ter
zadevo vrnilo v ponoven postopek.

NAČELO GOVORITI RESNICO IN POŠTENO UPORABLJATI PRAVICE (ZUP, 11.
člen)
To načelo zavezuje stranko, da pred organom govori resnico in pošteno uporablja pravice,
ki so ji dane s splošnim ter posebnimi upravnimi postopki. Prepovedana je kakršnakoli
zloraba postopkovnih pravic, kamor uvrščamo tudi zamolčanje pomembnih dejstev ter
prepoved namernega navajanja okoliščin, za katere ve, da ne obstojajo. V tem primeru je
stranka kazensko ter odškodninsko odgovorna (Jerovšek, 2007, str. 46). Kot posledico
kršitve tega načela ZUP določa izpodbojnost odločbe v prekrškovnem postopku in
omogoča obnovo postopka ali celo ničnost odločbe (ZUP, 260. člen in 279. člen).
V sodbi U 292/2009 gre za postopek o določitvi znižane cene programa vrtca. Stranka je
uveljavljala znižano plačilo cene programa v vrtcu, v vlogi pa ni navedla resničnih
podatkov o premoženju. Ker stranka ni navedla resničnih dokazov o premoženju, je organ
ravnal pravilno, ko je stranki dodelil polno plačilo cene programa vrtca. Sodišče je
ugotovilo, da je organ odločil zakonito, tožba pa v tem primeru ni bila utemeljena.

NAČELO SAMOSTOJNOSTI PRI ODLOČANJU (ZUP, 12. člen)
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Načelo samostojnosti pri odločanju določa, da je vsak organ v okviru svoje pristojnosti
vezan samo na zakon in ne na navodila drugih. Torej to načelo organ zavezuje, da je
samostojen v razmerju do drugih organov in vej oblasti ter preprečuje drugim organom,
da bi dajali navodila o postopanju in o odločanju o posamezni upravni zadevi. Načelo
samostojnosti pri odločanju pomeni tudi, da uradna oseba samostojno ugotavlja dejstva in
vodi postopek (Grafenauer et al., 2010, str. 20).
ZIN pooblašča tudi inšpektorje, saj le-ti pri opravljanju nadzora samostojno vodijo
postopek ter samostojno izdajajo odločbe v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku
(ZIN, 18. člen).

NAČELO PRAVICE DO PRITOŽBE (ZUP, 13. člen)
Vsak upravni postopek je praviloma dvostopenjski. Prvo stopnjo sestavljajo; uvedba
postopka, ugotovitveni postopek in dokazovanje ter izdaja in vročitev odločbe. Druga
stopnja je pritožbena stopnja. Nobena upravna odločitev ni na prvi stopnji dokončna,
ampak jo je mogoče izpodbijati s pritožbo, ki jo zakon določa kot redno pravno sredstvo.
Zoper odločbe na drugi stopnji ni pritožbe, mogoče je sprožiti upravni spor ali drugo
pravno sredstvo ali pa ob izpolnjenih pogojih uporabiti izredna pravna sredstva.
Pravica do pritožbe ima svoj temelj že v 25. členu URS, ki določa, da je vsakomur
zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku. Pritožbo lahko področni zakon ali ZUP
izjemoma izključi. ZUP v 230. členu določa, da pritožba ni dovoljena, ko na prvi stopnji
odloča državni zbor, državni svet in mestni ali občinski svet, vlada in ministrstvo. Pritožba
ni dovoljena zoper odločbo o odpravi in razveljavitvi odločbe po nadzorstveni pravici,
zoper odločbo o izredni razveljavitvi in zoper odločbo, s katero se prejšnja odločba izreče
za nično (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 61). Pritožba po področnem zakonu ni dovoljena,
če se izkaže, da je za določeno področje to nujno potrebno.
V primeru, ko odločba ni izdana v predpisanem roku lahko stranka vloži pritožbo zaradi
molka organa. Zakon je opredeljuje molk organa kot fikcijo negativne odločbe, kar
pomeni, da v primeru, ko organ ne izda odločbe v roku ima stranka pravico do pritožbe,
kot da je njen zahtevek zavrnjen. Tudi, ko je postopek uveden po uradni dolžnosti ima
stranka pravico pravico do pritožbe zaradi molka organa. Pritožba ima na izdano odločbo
suspenziven učinek, kar pomeni, da zadrži izvršitev odločbe. V nekaterih primerih npr. po
ZUP pritožba nima suspenzivnega učinka, lahko pa drugače določajo tudi področni zakoni.
V primeru, da nima suspenzivnega učinka, pritožba ne zadrži izvršitev odločbe, in je
odločba izvršljiva še pred njeno dokončnostjo.
Za pritožbe, ki jo izda šolski inšpektor, je pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport. V
primeru suspenza in sicer zaradi kršitev iz 16. člena ZSolI pritožba zoper odločbe ne zadrži
izvršitve (ZSolI, 16. člen in 21. člen).

NAČELO EKONOMIČNOSTI (ZUP, 14. člen)
Načelo ekonomičnosti zahteva, da organ med različnimi načini dela uporabi najhitrejša in
tista, ki povzročajo čim manjše stroške ter čim manjšo zamudo za udeležence. Vendar pa
je potrebno izpostaviti, da načelo ekonomičnosti ne sme biti nikoli in v nobenem primeru v
škodo načelu zakonitosti, načelu materialne resnice ali načelu zaslišanja stranke.
Načelo ekonomičnosti vsebuje tudi sklop podnačel, in sicer:
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•
•
•

načelo hitrosti postopka, ki zahteva zavrnitev izvajanja dejanj, ki niso bistvena za
ugotovitev dejanskega stanja;
načelo varčnosti, ki zahteva, da se postopek vodi s čim manjšimi stroški ter s čim
manjšo zamudo za vse udeležence v postopku;
načelo učinkovitosti, ki zahteva, da je na voljo vse, kar je potrebno za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja in za zavarovanje pravic strank ter javnih koristi
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 63).

V sodbi U 186/2003 je sodišče na seji senata odločalo po načelu ekonomičnosti in hitrosti
postopka. Ker dejansko stanje v zadevi ni bilo sporno, je sodišče o zadevi odločalo brez
glavne obravnave, stranki pa obravnave nista predlagali.
2.3.2 TEMELJNA NAČELA PO ZAKONU O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

NAČELO SAMOSTOJNOSTI (ZIN, 4. člen)
Načelo samostojnosti se poudarja na dveh ravneh, in sicer na ravni posamične uradne
osebe, ki je po ZIN inšpektor, ter na ravni organa, kar je po ZIN inšpekcija ali inšpektorat.
Glede inšpektorja ZIN določa, da inšpektor sam vodi in odloča v upravne postopku, torej
ima pooblastilo za vodenje in odločanje. Razen seveda v primeru začasnega inšpektorja,
ki ima pooblastilo le za vodenje. ZIN za inšpektorje določa tri pogoje, in sicer izobrazbo,
delovne izkušnje ter inšpektorski izpit. ZIN določa, da mora biti inšpekcijski organ
samostojen 1. stopenjski organ. Samostojnost inšpektorata se kaže v treh oblikah
samostojnosti, in sicer na podlagi finančne, strokovne in kadrovske avtonomije.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport ima svoj proračun in deluje po svojem programu dela.
Inšpektorji samostojno opravljajo naloge inšpekcijskih postopkov s področja šolstva in
športa, odločajo o postopku in odrejajo ukrepe za katere so pooblaščeni, pri svojem delu
pa so odgovorni glavnemu inšpektorju (Rozman, 2007, str. 25).

NAČELO VARSTVA JAVNEGA IN ZASEBNIH INTERESOV (ZIN, 5. člen)
To načelo poudarja, da je inšpekcijski nadzor že v osnovi opredeljen kot zagotavljanje
javnega interesa ravno zaradi tega, ker je cilj inšpekcijskega nadzora prisliti zavezanca k
spoštovanju veljavne zakonodaje in to je ravno tisto, kar opredeljuje javni interes. ZIN
definira pojem javnega interesa nekoliko drugače kot ZUP. ZIN v nadaljevanju določa tudi,
da je potrebno v koliziji med javnim interesom in pravicami strank poseči v zasebni interes
samo toliko, kolikor je nujno potrebno za zaščito javnega interesa.
ZIN ščiti štiri kategorije, in sicer:
•
•
•
•

varstvo življenja/zdravja ljudi;
večje premoženje;
javno varnost;
javni red in mir.

Na področju šolstva ZSolI določa, da v primeru, ko zavezanec ne zagotovi pogojev za
odpravo kršitev ki so take narave, da ogrožajo življenje ali zdravje otrok, v določenem
roku, inšpektor z odločbo začasno prepove opravljanje dejavnosti (ZSolI, 18. člen).

NAČELO JAVNOSTI (ZIN, 6. člen)
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To načelo poskuša poudariti preventivno delovanje inšpekcij. Inšpekcija mora po načelu
javnosti v medijih obveščati širšo javnost o svojih ugotovitvah in ukrepih, da bi s tem
zaščitila uporabnike kršiteljev. Inšpektorati tudi pisno in ustno odgovarjajo na vprašanja
posameznikov.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport ima svojo spletno stran, preko katere redno obvešča
javnost, objavlja poročila o opravljenem delu in nudi informacije za uvedbo inšpekcijskega
in prekrškovnega postopka.

NAČELO SORAZMERNOSTI (ZIN, 7. člen)
Načelo sorazmernosti od inšpektorjev zahteva tehtanje oziroma uravnoteženost med
delovanjem inšpekcij na eni in težo kršitve na drugi strani. Načelo sorazmernosti se
nanaša na pooblastila med samim postopkom in ukrepe inšpektorja na koncu postopka.
Inšpektor mora poskrbeti za sorazmernost v postopku glede na cilje, ki jih inšpekcijski
nadzor zasleduje. Kadar lahko inšpektor izbira med različnimi ukrepi za dosego istega cilja,
mora izbrati najmilejši ukrep. Sorazmenost se izraža tudi v roku, ki ga inšpektor odredi za
odpravo kršitev. Načelo sorazmernosti se še posebej izraža pri stopnjevanju ukrepov
inšpektorjev, če stranka ne upošteva milejšega ukrepa, inšpektor odredi strožjega.
V primeru, da inšpektor za šolstvo ugotovi, oziroma, da obstaja utemeljen sum, da je
pedagoški delavec storil kršitev pod vplivom drog ali alkohola, da je udeležencem
izobraževanja prodajal mamila, da nad njimi izvaja fizično nasilje ali jih spolno zlorablja,
mu lahko inšpektor ustno izreče suspenz in predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter
predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška ali prijavi kaznivo dejanje (ZSolI, 16. člen).
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2.4 TEK INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA

Upravni postopek obsega postopek na prvi stopnji in postopek na drugi oziroma na
pritožbeni stopnji. Obsega tudi postopek v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi in izvršilni
postopek. Upravni postopek na prvi stopnji zajema tri poglavitne faze postopka, in sicer
uvedbo postopka, ugotovitveni ter dokazni postopek in zaključek postopka.
2.4.1 UVEDBA POSTOPKA
ZUP določa, da se upravni postopek začne na dva načina in sicer glede na interes, ki se
uveljavlja. V primeru, da gre za uveljavljanje strankinega interesa, se postopek začne na
zahtevo stranke. Po uradni dolžnosti se upravni postopek začne v primeru, če tako določa
zakon in, če gre za varovanje javnega interesa. Postopek po uradni dolžnosti se začne v
trenutku, ko organ opravi kakršnokoli prvo dejanje. Postopek se na zahtevo stranke
začne, če to določa področni zakon ali ko gre za uveljavljanje le strankinega interesa in se
uvede takrat, ko organ prejeme popolno vlogo. Strankina vloga mora izpolnjevati
določene procesne predpostavke, ki predstavljajo formalne pogoje, da se vloga upošteva
kot utemeljena. Procesne predpostavke vsebuje ZUP v 129. členu, sicer pa so procesne
predpostavke povezane z določbami materialne zakonodaje.
V primeru, da ni predloženih procesnih predpostavk za začetek postopka se vloga s
sklepom zavrže. Organ pred uvedbo upravnega postopka preverja; da je vloga upravna
zadeva, da je vložnik stranka, ki vlaga zahtevek in uveljavlja svoje pravne koristi, je vloga
vložena v prepisanem času in da o tej zadevi ne teče upravni ali sodni postopek oziroma o
tej zadevi še ni bilo pravnomočno odločeno z odločbo in če ni bila izdana zavrnila odločba
(129. člen ZUP). Postopek se v primeru neizpolnjevanja procesnih predpostavk konča, še
preden se začne. Tudi med postopkom lahko organ ugotovi spregled neobstoja ali celo
prenehanje obstoja procesne predpostvke, v tem primeru mora zahtevek zavreči.
(Jerovšek in Kovač, 148).
Zahtevek se lahko zavrže že pred preizkusom procesnih predpostavk v primeru, da je
vloga pomanjkljiva, da organ za vlogo ni pristojen in ne ve, kdo bi bil zanjo pristojen, ter v
primeru, da stranka prinese vlogo k nepristojnemu organu in zahteva, da to vlogo
sprejme.
Organ lahko s sklepom združi upravne zadeve v en postopek, če več strank uveljavlja več
zahtevkov, in sicer zaradi ekonomičnosti postopka. To lahko stori v primeru, če se pravice
in obveznosti strank nanašajo na isto ali na podobno dejansko stanje ter na isto pravno
podlago in če je organ za vse zadeve stvarno in krajevno pristojen.
Stranka lahko med postopkom na prvi stopnji svoj zahtevek spremeni ali razširi, če se
zahtevki nanašajo na isto ali podobno dejansko stanje ter, če je za zahtevke organ
stvarno in krajevno pristojen. O tem se mora obvestiti tudi nasportno stranko.
Med postopkom lahko stranka, ki razpolaga s svojim zahtevkom, le-tega umakne v celoti
ali delno, razen v primeru, ko je nadaljevanje postopka potrebno po uradni dolžnosti.
Umik umika ni dovoljen, stranka lahko vloži le nov zahtevek (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
146 − 150).
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Inšpekcijski postopek se začne le po uradni dolžnosti, saj velja, da inšpektor varuje javni
interes v smislu pregona kršiteljev predpisov. Inšpektorji na podlagi ZSolI opravljajo
redne, izredne in ponovne nadzore, v mejah svoje pristojnosti. Inšpektor opravlja redni
nadzor na podlagi načrtovanih rednih nadzorov po programu dela ter tudi po lastnih
opažanjih. Inšpekcijski nadzor se začne tudi na podlagi pobud ali drugih vlog. Inšpektor
mora v inšpekcijskem postopku obravnavati anonimne pobude, razen v primeru suma, da
so le-te lažne in neutemeljene. V začetku postopka se praviloma po ZIN ne izda noben
akt, ampak se postopek začne s prvim dejanjem inšpektorja v razmerju do zavezanca.
Področni zakoni lahko za posamično inšpekcijo včasih določijo, da se o začetku postopka
izda sklep (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 177 in str. 178).
Izjemoma se lahko inšpekcijski postopek začne tudi na oba možna načina kot določa ZUP;
v primeru, če to terja strankin interes, gre predvsem v primerih glede varstva otrok.
Inšpektorji se morajo že na sam pregled ustrezno pripraviti. Pred začetkom pregleda sta
potrebni sestava in analiza informacij o predmetu nadzora, ki inšpektorju pomaga
predvsem pri načrtovanju obsega inšpekcijskega nadzora, sestavijo si načrt inšpekcije,
pripravijo določeno število dokumentov za inšpekcijski pregled ter si praviloma le za redne
preglede sestavijo vprašalnik (LP, 2006).
2.4.2 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
ZUP obravnava ugotovitveni in dokazni postopek kot zaporedna postopka, vendar se v
praksi med sabo močno prepletata. Uradna oseba v ugotovitvenem postopku, po načelu
materialne resnice, ugotavlja dejstva in okoliščine, ki so potrebne za izdajo upravne
odločbe; pomembno pa je tudi, da organ strankam omogoči, da uveljavljajo in zavarujejo
svoje pravice po načelu zaslišanja stranke. V ugotovitvenem postopku veljajo tudi
posebna načela. Po preiskovalnem načelu je organ zavezan za pridobivanje podatkov in
listin, na primer organ mora tudi od drugih organov priskrbeti podatke iz uradnih evidenc
in osebne podatke o dejstvih, ki jih mora pridobiti po uradni dolžnosti (Jerovšek in Kovač,
2010, str. 153).
Ugotovitveni postopek se po ZUP izvaja kot posebni ali skrajšani ugotovitveni postopek.
Praviloma se posebni ugotovitveni postopek v upravnih zadevah izvaja najpogosteje, in
sicer se v njem na stopnji gotovosti ugotavljajo vsa dejstva in okoliščine, ki so potrebna za
odločitev.
Skrajšani ugotovitveni postopek poteka hkrati z odločanjem in se izjemoma vodi v
primerih, ki jih ZUP določa v 144. členu:
•
•
•
•

če stranka vsa potrebna dejstva navede že v vlogi in priloži tudi dokazilo o
verodostojnosti dejstev;
če je mogoče merodajna dejstva ugotoviti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc;
če gre za manj pomembne zadeve in nihče ne ugovarja postavljenemu zahtevku
ter se stranki ugodi oziroma se izda pozitivna odločba;
če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki so dani, ter če je ogroženo življenje
in zdravje ljudi, javni red in mir, javna varnosti ali premoženje večje vrednosti.

V primeru, da je ogrožen javni interes in so potrebni nujni ukrepi, se vodi skrajšani
ugotovitveni postopek. Kadar pa nujni ukrepi niso potrebni, inšpektorji vodijo posebni
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ugotovitveni postopek. ZIN določa, da inšpektor samostojno opravlja naloge nadzora, vodi
inšpekcijski postopek, uvede postopek, ugotavlja in dokazuje resničnost dejstev, vodi tudi
hitri prekrškovni postopek ter samostojno izdaja odločbe, sklepe in druge akte v
inšpekcijskih upravnih ter prekrškovnih postopkih.
Tekom postopka se lahko pojavi predhodno vprašanje, ki mora biti rešeno pred odločitvijo
glavne zadeve. Predhodno vprašanje lahko rešuje organ, ki vodi postopek, ali organ, ki je
za to vprašanje pristojen. Če se predhodno vprašanje rešuje pri drugem pristojnem
organu ali sodišču, se lahko postopek nadaljuje le takrat, ko je predhodno vprašanje
rešeno dokončno ali s pravnomočno odločbo.
Po ZIN ima inšpektor določena pooblastila v ugotovitvenem in dokaznem postopku.
Pregleduje lahko prostore, delovna sredstva, razno dokumentacijo, pregleda poslovanje
organa, poslovne knjige, pogodbe. V primeru, da so listine in pogodbe v elektronski obliki,
ima pravico do pregleda teh dokumentov. Pravico ima, da zasliši stranke, priče in postavi
izvedence, preverja istovetnost oseb, brezplačno pridobiva in uporabi osebne podatke,
lahko tudi vzame vzorce materialov za analizo, lahko posname in fotografira prostore,
objekte ter zaseže razno dokumentacijo in predmete, razne področne zakonodaje pa
lahko, daje tudi druga pooblastila.
V inšpekcijskem postopku imajo tudi zavezanci določene pravice po ZIN, ki sovpadajo s
pooblastili inšpektorja. Zavezanec ali zakoniti zastopnik zavezanca ali pooblaščenec je
lahko prisoten pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, razen v primeru, ko inšpektor oceni,
da bi navzočnost zavezanca ovira potek inšpekcijskega nadzora (Jerovšek Kovač, 2008,
str. 178 − 180).
V dokaznem postopku se ugotavlja dejansko stanje s pomočjo dokaznih sredstev, ki jih
ZUP v 164. členu določa, in sicer dokazna sredstva so listine, priče, izjave prič, izvedenci
in ogledi. Vendar se v upravnem postopku ne dokazuje splošno znanih dejstev, organu
znanih dejstev, pravnih fikcij, verjetno izkazanih dejstev, notranjega državnega prava,
lahko pa se dokazuje obstoj tujih pravnih norm, obstoj avtonomnega prava.

LISTINE
Javne listine dokazujejo tisto, kar je v njej navedeno. Za javno listino se šteje tista listina,
ki jo je izdal pristojni organ; ki potrjuje dejstva iz uradni evidenc; da ima predpisano
obliko, če je ta predpisana in; da ima podpis uradne osebe ter žig organa (ZUP, 169.
člen).
Javne listine imajo omejeno časovno veljavnost, na katere pravni dogodki po izdaji ne
morejo vplivati, so pa listine lahko tudi neomejeno časovno veljavne. V postopku jih lahko
predložijo stranke ali organ. Zasebne listine so pogodbe, izjave, itd. ter predstavljajo le
sporočilo o določenih okoliščinah (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 165).

POTRDILA
Potrdilo je materialni akt in je ena od vrst listin, ni pa ga mogoče izpodbijati s pravnimi
sredstvi. Potrdila o podatkih iz uradnih evidenc so izpiski iz matične knjige, izpiski iz
šolskih evidenc (Glej ZUP, 179. člen). Potrdila o dejstvih in okoliščinah pa ugotovi organ,
ki je pristojen za zadevo ter potrdi v potrdilu (ZUP, 180. člen).
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Po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku izda pristojni upravni akt o upravni
zadevi.
2.4.3 ZAKLJUČEK POSTOPKA IN INŠPEKCIJSKI UKREPI
Inšpekcijski postopek se zaključi na tri načine. V primeru, da inšpektor v postopku ugotovi
nepravilnosti, mora v skladu z načelom sorazmernosti ustrezno ukrepati.
Inšpekcijski postopek se zaključi na naslednje načine, in sicer:
•
•
•

če so v postopku ugotovljene nepravilnosti, se postopek zaključi z odločbo;
če inšpektor ne ugotovi kršitev, se postopek zaključi s sklepom o ustavitvi
postopka, stroške postopka pa prevzame organ;
v primeru, da je v opravljenem nadzoru izid za zavezanca ugoden, se inšpekcijski
postopek zaključi z zapisnikom o nadzoru.

V primeru, da so bile v inšpekcijskem nadzoru ugotovljene kršitve predpisov, mora
inšpektor ustrezno ukrepati.
ZIN določa štiri skupine ukrepov, in sicer:
•

preventivni ukrepi; med preventivne ukrepe sodijo ukrepi, s katerimi Inšpektorat
pravočasno obvešča javnost ter pisno in ustno odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo
na delovanje inšpekcije. V skupino preventivnih ukrepov sodi tudi opozorilo zavezancu,
ki ga inšpektor uporabi ob ugotovitvi kršitev, ki niso hujše. Ugotovitve, izrečeno
opozorilo in rok za odpravo pomanjkljivosti pa navede v zapisniku. V primeru, da v
določenem roku pomanjkljivosti niso odpravljene, izreče inšpektor druge ukrepe.
Inšpektorat za šolstvo in šport obvešča javnost v medijah in preko svoje spletne
strani.

•

redni in splošni ukrepi; ko preventivni ukrepi ne zadostujejo, lahko inšpektor v
obliki upravne odločbe odredi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ali izvede hitri
prekrškovni postopek. V primeru domneve storitve kaznivega dejanja lahko poda
ovadbo ali predlaga drugemu pristojnemu organu druge ustrezne ukrepe.

•

posebni ukrepi; posebni ukrepi so ukrepi, med katere se uvršča; prepoved
opravljanja dejavnosti, zaseg predmetov in dokumentacije, s katerimi so kršitve
nastale.

•

ukrepi za varovanje pravic drugih oseb; Ukrepi za varstvo pravic tretjih oseb so
ukrepi, s katerimi se z inšpekcijskim nadzorom varuje javni interes. V primeru, da
kršitve posegajo v pravne pravice tretjih oseb, mora inšpektor objaviti oziroma odrediti
javno objavo odločbe ali njenega povzetka s sklepom za določen čas, na vidnem
mestu v prostorih zavezanca, v javnih glasilih ali na drug primeren način, stroški
objave bremenijo zavezanca.

V primeru šolske inšpekcije ima inšpektor za šolstvo po ZSolI pravico in dolžnost, da v
primeru, če ugotovi kršitve na področju ocenjevanja in preverjanja znanja, oceno
razveljavi in jo vrne v ponovno ocenjevanje. Dolžnost inšpektorja je tudi, da prepove
izvajanje vzgojno-izobraževalnih vsebin in dejavnosti, ki jih izvajajo ustanove v nasprotju s
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predpisanimi pravili in kurikulom ter prepove uporabo nepotrjenih učbenikov.
Izobraževalne ustanove, ki zbirajo prispevke in le-ti niso v skladu z zakonom, inšpektor
njihovo zbiranje prepove, šole in vrtci pa morajo nezakonito zbrane prispevke vrniti
staršem. Inšpektor za šolstvo ima tudi pravico, da ravnatelju poda predlog za uvedbo
disciplinskega postopka oziroma predlaga lahko tudi razrešitve, uvedbo postopka
prenehanja delovnega razmerja, pristojnim organom lahko odstopi zadevo ter ima pravico
do prijave kaznivega dejanja.

ODLOČBA
Pisna odločba mora obsegati:
•
•
•
•
•
•

uvod;
naziv;
izrek;
obrazložitev;
pouk o pravnem sredstvu;
podpis uradne osebe, ki je vodila postopek in pečat organa (Štriker et al., 2008,
str. 45).

Uvod odločbe mora obsegati naslednje sestavine, in sicer:
•
•
•
•

ime organa;
predpis o njegovi pristojnosti;
način uvedbe postopka;
navedba upravne zadeve.

Odločba mora biti poimenova kot odločba, lahko ima tudi druge nazive, npr. dovoljenje,
soglasje, če tako določa področni zakon.
V izreku, ki mora biti kratek, jasen in določen, se odloči o predmetu postopka. V izreku je
potrebno tudi navesti stroške, ki so nastali v postopku. Določi se znesek, kdo mora
plačati, komu mora plačati in v kakšnem roku. Tudi, če stroški v postopku niso nastali, je
to potrebno navesti. Uradna oseba mora že ob pisanju odločbe preizkusiti izrek odločbe,
saj, če je izrek takšen, da na njegovi podlagi ni mogoče pripraviti sklepa o izvršitvi, je
takšna odločba nična (Štriker, et al. 2008, str. 47).
Odločbe se razlikujejo glede na obseg obrazložitve, in sicer; odločbe, ki imajo praviloma
polno obrazložitev; odločbe s skrajšno obrazložitvijo ter; odločbe brez obrazložitve,
oziroma z izrekom v obliki uradnega zaznamka. Le-te so dopustne v primerih, ko tako
določa področni zakon ali ZUP (Jerovšek in Kovač, 2010, str 190).
Polna obrazložitev odločbe obsega;
•
•
•
•
•
•

razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih;
ugotovljeno dejansko stanje in dokaze;
razloge, ki so bili odločilni za presojo posameznih dokazov;
navedbo določb predpisov, na podlagi katerih je bila odločba izdana;
razloge, ki na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo;
razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno zahtevku strank;
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•

V primeru, da je organ odločal po prostem preudarku, mora navesti razloge,
namen in obseg diskrecije (Breznik et al., 2008, str. 551).

S poukom o pravnem sredstvu se odraža načelo varstva pravic strank in javne koristi.
Stranki se sporoči, kakšno pravno sredstvo lahko uporabi zoper odločbo, pri kom in v
kakšnem roku lahko vloži pritožbo. V primeru, če odločba nima pouka o pravnem
sredstvu, lahko stranka ravno po zakonitem pouku o pravnem sredstvu, če ga pozna, ali
zahteva dopolnitev pouka o pravnem sredstvu, in sicer v 8-ih dneh.
Stranka ima pravico ravnati po napačnem ali pomanjkljivem pouku o pravnem sredstvu in
zanjo nima škodljivih posledic.
Podpis in žig uradne osebe, ki je izdala odločbo mora biti na desni strani. V primeru, ko
oseba nima pooblastila za odločanje in je postopek le vodila, se podpiše na levi strani.
Odločba brez podpisa nima pravnega učinka. Kršitve v zvezi s podpisi uradnih oseb
predstavljajo bistvene kršitve postopka (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 192).
V primeru, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ter gre za nujne ukrepe v javnem
interesu, se odločbo lahko razglasi ustno. V 8-ih dneh po izdaji ustne odločbe, mora biti
izdan še pisni odpravek, ki vsebuje datum izreka ustne odločbe. Poznamo tudi odločbo v
obliki uradnega zaznamka, ki se uporablja v zadevah manjšega pomena, pri tem pa ne
posega v javno korist ali v korist drugih oseb (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 186).

SKLEP
ZUP v 226. členu določa, da organ s sklepom odloča o postopkovnih vprašnjih, glede na
glavni predmet postopka. ZUP opredeljuje sklepe glede na dopustnost pritožbe; na sklepe,
zoper kater ni dovoljena pritožba; na sklepe, zoper katere je dovoljena samostojna
pritožba; in na sklepe, zoper katere samostojna pritožba ni dovoljena, lahko se izpodbijajo
le s pritožbo zoper odločbo o glavni stvari (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 196).
Ko se odločba ne more več izpodbijati s pritožbo, postane dokončna (ZUP, 224. člen).
Odločba prve stopnje postane dokončna in praviloma tudi izvršljiva, ko;
•
•
•
•
•

se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena;
preteče rok za pritožbo in le-ta ni bila vložena;
se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke;
se strani vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne in
se stranki vroči odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje
nadomeščena (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 198).
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2.4.4 PRAVNA SREDSTVA IN UPRAVNI SPOR
Pravna sredstva v upravnem postopku zagotavljajo zakonitost odločanja v upravnih
zadevah ter varstvo pravic strank in javnih koristi.
Pravna sredstva delimo glede na merila na:
•
•
•
•
•

redna ter izredna, in sicer glede na to, ali je izpodbijana odločba (ne)dokončna;
odložilna (suspenzivna) in neodložilna (nesuspenzivna);
po učinku na izvršljivost izpodbijanega akta;
devolutivna in nedevolutivna pravna sredstva, glede na organ, ki je pristojen za
odločanje o pravnem sredstvu;
pravna sredstva z določenim rokom ali brez roka (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
206).

Pritožba je vedno dovoljena, razen v primeru, če jo zakon izključi. Po ZUP lahko stranka
vloži pritožbo zaradi nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi kršitve
materialnega prava in v primeru kršitev bistvenih in nebistvenih pravil postopka. Stranka
vloži pritožbo pri prvostopenjskemu organu, ki preizkusi ali izpolnjuje formalne pogoje za
vložitev pritožbe, in sicer; ali jo zakon dovoljuje, ali je vlagatelj upravičena oseba in ali je
vložena v pritožbenem roku.
Izredna pravna sredstva se uporabijo izjemoma, in sicer v hujših primerih, saj so
namenjena izpodbijanju dokončnih in pravnomočnih odločb. Med izrednimi sredstvi se
najpogosteje pojavlja obnova postopka, vendar v primeru, ko je izdana odločba že
dokončna ali pravnomočna ter, če je izpolnjen vsaj eden od obnovitvenih razlogov. Med
izredna pravna sredstva se uvršča tudi sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim
sporom, ki se uporabi v upravnem sporu, zoper dokončno odločbo. Odprava in
razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, kot izredno pravno sredstvo predstavlja
poseben nadzor nad zakonitostjo odločb, ki ga opravlja organ, ki je pooblaščen za
nadzorstvo nad delom organa, ki je izdal dokončno odločbo. Če bi bi imela izvršitev
odločbe take posledice, da bi z njimi nastala huda nevarnost za življenje in zdravje ljudi
ter zahtevajo nujne ukrepe v javnem interesu, se odločbo izredno razveljavi. Odločba se
razveljavi v celoti ali deloma. V hudih napakah v postopku se lahko odločbo kadarkoli
izreče za nično v celoti ali deloma ter lahko učinkuje tudi za nazaj. ZUP v 279. členu
taksativno določa razloge, zaradi katerih se mora odločba izreči za nično (Grafenauer et.
al., 2010, str. 120 − 124).
Stranka ima po 59. členu Zakona o prekrških pravico do zahteve sodnega varstva. Zakon
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006, 26/2007 Skl. US: U-I-69/07-9, 122/2007
Skl. US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008, Odl. US: U-I-98/07-27,
199/08, Odl. US: U-I-69/07-36, 54/2009, Odl. US: Up-1782/08-16, U-I-166/08, 107/2009,
Odl. US: U-I-147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010 Odl. US: U-I-303/08-9, 62/2010, v
nadaljevanju ZUS) ureja sodno varstvo v upravnem sporu.
V postopku upravnega spora se presoja le določene upravne akte in tudi nekatere druge.
»Posamični upravni akt je dokončna upravna odločba, s katerim je organ odločil o pravici,
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obveznosti ali pravni koristi posameznika ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku
izdaje akta« (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 242).
Če je stranka imela možnost vložiti pritožbo oziroma drugo pravno sresdstvo, upravni spor
ni dopusten. V upravnem sporu je mogoče izpodbijati tudi sklepe, s katerimi je bil
postopek odločanja ustavljen, obnovljen ali končan in v primeru molka organa. Akti o
imenovanju in razrešitvi ministrov, o izglasovanju nezaupnice vladi in o sprožitvi
interpelacije o delu vlade ali ministrov niso predmet upravnega spora (Glej Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 249).
Organ je v upravnem sporu specializirano sodišče, katerega krajevna pristojnost se določi
glede na prebivališče ali sedež tožnika. Stranki sta nujni- vsaj dve in sicer tožnik in
toženec, med katerima velja enakovredno razmerje. ZUS v 17. členu določa, da ima status
tožnika oseba, ki je bila stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje upravnega akta.
Toženec je lahko država, lokalna skupnost oziroma organ, ki je izdal upravni akt (Glej
Jerovšek in Kovač, 2010, str. 255).
Na prvi stopnji odloča Upravno sodišče ali Vrhovno sodišče, če gre o odločanju o
zakonitosti volilnih aktov. Na drugi stopnji, o pritožbi, reviziji in v sporu o pristojnosti med
upravnim in drugim sodiščem ter o obnovi postopka, odloča Vrhovno sodišče (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 255).
Tožbo je treba vložiti v 30-ih dneh od vročitve dokončnega upravnega akta, postopek pa
poteka po posebnih pravilih področnega zakona, po ZUS in podrejeno po pravilih
pravdnega postopka. Tožba mora vsebovati tožnikove podatke, razloge za tožbo ter
predlog kako in v čem se naj upravni akt odpravi. V primeru, da niso izpolnjene formalne
predpostavke, lahko sodišče tožbo s sklepom zavrže. V procesu sojenja istočasno
sodelujejo vsi udeleženci postopka, sodišče pa mora ugotoviti resnično stanje. Po glavni
obravni sodišče odloči o sodbi (Jerovšek in Kovač, str. 256).
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3 PRISTOJNOSTI INŠPEKTORATA RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3.1 NALOGE IN CILJI

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Inšpektorat) je organ
v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport. ZSolI v 2. členu določa, da je Inšpektorat
pristojen za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih
predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo ter opravljanje dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne
šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za
izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije
za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. V
nadaljevanju ZSolI določa, da šolska inšpekcija izvršuje tudi nadzor nad izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo domove za učence ter dijaške domove.
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/9832, 110/ZGO-1, 15/2003-ZOPA, v nadaljevanju: ZSpo) določa, da je Inšpektorat pristojen
za izvajanje nadzora na področju športa, in sicer nad izvajalci letnega programa športa,
lokalnimi skupnostmi ter nad športnimi prireditvami.
V letu 2005 je Inšpektorat postal prekrškovni organ, ki vodi hitre prekrškovne postopke in
v zvezi s tem izreka tudi globe. Cilj prekrškovnega postopka je kaznovati osebo, ki je že
prekršila upravni proces. Inšpektorji večinoma v isti zadevi vodijo oba tipa postopka. ZIN
določa, da se najprej uvede upravni postopek po uradni dolžnosti, ki se običajno konča z
izdajo odločbe, daje pa tudi možnost pritožbe na drugo stopnjo.
Organ deluje kot samostojen organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport ter je
finančno, kadrovsko in strokovno avtonomen organ, enovit in nima notranjih
oranizacijskih enot.
Inšpektorat v skladu s 33. členom ZIN deluje s ciljem preventivnega delovanja in
osveščanja javnosti. Odgovarja na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki
se nanašajo na delovanje inšpekcije. Vprašanja, ki jih zastavljajo posamezniki, šole in
drugi izvajalci vzgojno izobraževalnih programov, se najpogosteje nanašajo na ustreznost
ravnanja in vodenja postopkov, ki jih določajo šolski predpisi. Tudi starši otrok, učencev in
dijakov ter tudi sami udeleženci izobraževanja zastavljajo vprašanja, kako naj ravnajo v
primerih, ko domnevajo, da šola oziroma strokovni delavci niso ravnali tako, kot določajo
šolski predpisi. Inšpektorat je z namenom preventivnega ukrepanja ustanovil spletno stran
Inšpektorata, na kateri so objavljene vse pomembne informacije. Uporabnikom omogoča
lažje razumevanje in učinkovitejše posredovanje predlogov za uvedbo inšpekcijskih ter
prekrškovnih postopkov.
Inšpektorat aktivno sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport, predvsem s sprotnim
obveščanjem o problematiki, ki je bila ugotovljena na nadzorih, zlasti na področju kršitev
pravic otrok in udeležencev izobraževanja. Inšpektorji sodelujejo v delovnih skupinah za
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pripravo zakonskih in podzakonskih aktov na področju šolstva ter športa. Inšpektorat
aktivno sodeluje in se povezuje z drugimi inšpekcijskimi službami, sodeluje v
inšpekcijskem svetu, se posvetuje z inšpektorji drugih inšpektoratov, odstopa pobude, ki
ne sodijo v stvarno pristojnost šolske inšpekcije, opravlja skupni nadzor v posameznih
zavodih, in sicer zaradi večje ekonomičnosti ter učinkovitosti pri ugotavljanju dejanskega
stanja in ukrepanja. Inšpektorat daje pobude in realizira skupne tematske sestanke z
drugimi inšpektorati v smislu reševanja vprašanj glede pristojnosti in izvedbe skupnih
nadzorov (LP, 2006).
Inšpektorat opravlja naloge v skladu z Letnim programom dela Inšpektorata, ki vsebuje
plan rednih inšpekcijskih nadzorov, ocene pričakovanih izrednih inšpekcijskih nadzorov,
ocene pričakovanih izrednih in ponovnih inšpekcijskih nadzorov ter prekrškovnih
postopkov.
Naloge in pristojnosti ter delovne postopke Inšpektorata določajo naslednji zakoni in
predpisi: Zakon o šolski inšpekciji, Zakon o športu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon
o splošnem upravnem postopku, Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, 45/2004ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US:U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 43/2005 Odl.US:U-I-19/0511, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006,
139/2006 Odl.US:U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl: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.), 76/2008ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US:U-I-56/08-15, 45/2010-ZintPK, 9/2011, 10/2011
Odl.Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US:Up 456/10-22, U-I-89/10-16, 29/2011UPB8, 43/2011 Odl.US:U-I-166/10-8, v nadaljevanju ZP), zakonodaja s področja šolstva
ter zakonodaja s področja športa.
ZSolI ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti šolske inšpekcije. ZIN se
uporablja glede tistih vprašanj, ki niso urejena z ZSolI. Postopkovna vprašanja, ki niso
urejena z ZSolI ali ZIN, se uporablja ZUP. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, (23/1996 popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96,
22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-86/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1,
43/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005
Odl.US:U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009
Odl.US:-I-205/07-10, 55/2009 SklUS:U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009, popr., 65/2009
popr.), 16/2010 Odl.US:U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US:U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011
Odl.US:U-I-205/10-23, v nadaljevanju ZOFVI) ureja pogoje za opravljanje ter določa način
upravljanja in financiranja vzgoje ter izobraževanja na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov ter mlajših
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega ter tehničnega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in
izobraževanja v domovih za učence ter v dijaških domovih in izobraževanja odraslih. Prav
tako v temeljnih določbah opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja.
Temeljna področja nadzora v vrtcih in šolah se nanašajo predvsem na skladnost izvajanja
dejavnosti z Aktom o ustanovitvi vrtca oziroma šole, na skladnost z vpisom v sodni
register in vpisom v razvid izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov, na izpolnjevanje
pogojev, standardov in normativov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter
študijskih programov. Inšpektorji preverjajo ustreznost načrtovanja dela vrtca oziroma
šole, tudi dnevno, tedensko in letno organizacijo dela. Nadzor se nanaša tudi na izvajanje
vpisa in izpisa otrok ter udeležencev izobraževanja, na preverjanje in ocenjevanje znanja
ter napredovanje otrok in udeležencev izobraževanja, na uresničevanje pravic in
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obveznosti strokovnih delavcev, ki skladno z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih
aktov sodijo v pristojnost šolske inšpekcije. Inšpektorji preverjajo tudi sodelovanje staršev
z vrtcem oziroma šolo in njihovo pravočasno informiranost o uspehu in napredovanju,
določanje prispevkov staršev in študentov višjih strokovnih šol ter njihovo namensko
porabo, organiziranost otrok in udeležencev izobraževanja, vodenje pedagoške
dokumentacije in evidenc ter izdajanje javnih listin. Med področja nadzora spada tudi
postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja, direktorja in pomočnika ravnatelja ter
izvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje
in izobraževanja itd. (ZSolI, 12. člen).
V zasebnih vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se nadzor nanaša na
organizacijo, financiranje in izvajanje javno veljavnih programov.
Zakon o športu v 54. členu predpisuje naslednja temeljna področja nadzora v športu:
•
•
•
•
•
•
•

izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog v športu, ki je nacionalnega
pomena;
namenska poraba javnih sredstev;
ugotavljanje in namenska uporaba javnih športnih objektov;
izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje letnega programa;
izpolnjevanje z zakonom določenih pravil za organizacijo tekmovanj;
opravljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov;
preprečevanje zlorabe temeljnih človekovih pravic športnikov (ZSpo, 54. člen).

Tabela 2: Število opravljenih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v šolstvu ter
športu

NADZORI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

INŠPEKCIJSKI

449

529

622

654

840

949

PREKRŠKOVNI

14

32

55

50

197

156

SKUPAJ

463

561

677

704

1.037

1.105

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010

Inšpekcijski in prekrškovni postopki se iz leta v leto sorazmerno povečujejo. V letu 2005 je
bilo skupaj opravljenih 463 postopkov. Največji porast postopkov beležimo v letu 2009,
saj se je glede na predhodna obdobja v tem letu močno povečalo število prekrškovnih
postopkov, le-teh je bilo kar 197, namreč v letu 2008 je Inšpektorat opravil le 50
prekrškovnih postopkov. Glede na predhodno leto je bilo v letu 2009 skupaj opravljenih
kar 333 postopkov več, skupaj torej kar 1.037 postopkov. V letu 2010 Inšpektorat beleži
upad prekrškovnih postopkov in porast inšpekcijskih postopkov, kljub temu pa je bilo
skupaj opravljeno največje število postopkov, in sicer je Inšpektorat opravil kar 1.105
postopkov, od tega 949 inšpekcijskih ter 156 prekrškovnih postopkov.
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Grafikon 1: Opravljeni nadzori Inšpektorata od leta 2005 do 2010

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
Iz Grafikona 1 je razvidno, da se je opravljeno delo Inšpektorata iz leta v leto sorazmerno
povečevalo. Od leta 2005 do leta 2008 je Inšpektorat postopoma opravljal več dela, nato
pa se je v letu 2009 število inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov močno povečalo.
Razlog za postopno povečevanje obsega dela Inšpektorata je v povečanju števila
zaposlenih na Inšpektoratu (glej Tabelo 4). V letu 2009 in 2010 je Inšpektorat opravil
največji obseg dela v vseh letih nadzora ravno zaradi tega, ker se je na Inšpektoratu v
tem obdobju močno okrepila tudi kadrovska struktura. K povečanju dela Inšpektorata so
prispevale tudi spremembe in dopolnitve področne šolske zakonodaje, ki so določene
kršitve opredelile kot prekrške.
Inšpekcijske in prekrškovne postopke bom po posameznih področjih še podrobneje
opredelila v naslednjih poglavjih.
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3.2 PODROČJA NADZORA INŠPEKTORATA IN ZAKONSKE PODLAGE

Slovenska šolska zakonodaja ima svoj temelj v Splošni deklaraciji človekovih pravic
(resolucija št. 217 A III), saj v 26. členu določa, da ima vsak posameznik pravico do
izobraževanja, ki mora biti na začetni stopnji obvezno in brezplačno, splošno dostopno pa
mora biti tehnično in strokovno izobraževanje. Tudi Konvencija o otrokovih pravicah
(resolucija št. 44/25) v 28. in 29. členu določa, da mora država vsem zagotoviti obvezno
in brezplačno osnovno izobraževanje, ki mora biti usmerjeno k popolnemu razvoju
otrokove osebnosti. Tudi Ustava RS (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000,
24/2003, 69/2004, 68/2006, v nadaljevanju URS), opredeljuje vzgojo in izobraževanje in
sicer v 57. členu določa, da je osnovno izobraževanje obvezno, država pa mora
posameznikom omogočiti pridobitev primerne izobrazbe. Na razvoj slovenske šolske
zakonodaje je vplival temeljni dokument o prenovi, ki se imenuje Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju iz leta 1995, saj je ob upoštevanju le-te nastala nova pravna ureditev. V
obdobju od leta 1996 do leta 2000 so bili sprejeti zakoni: ZOFVI, Zakon o vrtcih, Zakon o
osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon
izobraževanju odraslih, Zakon o visokem šolstvu, Zakon o šolski inšpekcji, Zakon
glasbenih šolah ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in še nekateri drugi
zakoni.
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Slika 2: Sistem vzgoje in izobraževanja v RS

Vir: MŠŠ, 2011
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Področje vzgoje in izobraževanja se v RS začenja že s predšolsko vzgojo, ki ni obvezna,
vendar pa kljub temu delež otrok, ki so vključeni v vrtce, po podatkih Statističnega urada
RS narašča. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno, ki traja 9 let. Zakon določa, da se
izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladine s posebnimi potrebami lahko izvaja le po
javno veljavnih programih. Osnovno glasbeno izobraževanje poteka v javnih in zasebnih
glasbenih šolah. V primerjavi z drugimi evropskimi članicami je to področje izjemno dobro
razvito. Izobraževalne organizacije omogočajo pridobitev izobrazbe tudi odraslim, po
posebnih izobraževalnih programih za odrasle ali po programih, ki veljajo za mladino.
Na narodnostno mešanih območjih se vzgoja in izobraževanje izvajata za pripradnike
italijanske narodne skupnosti v italijanščini, obvezen pa je tudi pouk slovenščine. V ostalih
šolah je na tem območju pouk italijanščine v osnovnih in srednjih šolah obvezen. Na
narodnostno mešanem območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti,
poteka pouk v osnovni in srednji šoli dvojezično, in sicer v slovenskem ter madžarskem
jeziku.
Srednješolsko izobraževanje obsega splošno, poklicno, srednje strokovno in tehnično
izobraževanje. Pridobitev nižje poklicne izobrazbe traja praviloma dve leti in pol
izobraževanja, srednje poklicno izobraževanje traja praviloma tri leta, kjer se lahko
izmenjuje izobraževanje v šoli ter pri delodajalcu. Srednje strokovno izobraževanje je
praviloma štiri letno izobraževanje, ki se zaključi s poklicno maturo. Splošno izobraževanje
izvajajo gimnazije, med katere se uvrščajo splošne ter strokovne gimnazije in se zaključijo
z maturo, le-ta pa predstavlja splošni pogoj za nadaljnji vpis na univerzo ter v višje in
visoke strokovne šole.
Visoko-šolstvo sodi v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Univerze in samostojni visokošolski zavodi so avtonomi ter v skladu z zakonom sami
sprejemajo in določajo študijske programe ter kriterije, ki jih morajo izpolnjevati
visokošolski učitelji in drugi sodelavci. Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo stopnjo se
uvrščajo visokošolski študijski programi in univerzitetni študijski programi. Na drugi stopnji
so magistrski študijski programi, v tretjo stopnjo pa spadajo doktorski študijski programi.
V letu 2004 je prišlo do spremembe Zakona o visokem šolstvu, do takrat pa je imelo
visoko šolstvo le dodiplomsko stopnjo, katero členimo na visoko strokovno in univerzitetno
izobraževanje, ter podiplomsko stopnjo, ki je členjena na magisterski in doktorski študij
ter na specializacije. Študijski programi, ki so bili sprejeti pred reformo, se bodo izvajali po
zakonu, še najkasneje do izteka študijskega leta 2015/2016 (MŠŠ, 2011).
3.2.1 PREDŠOLSKA VZGOJA
Že v 19. stoletju so na slovenskem delovale različne oblike varstva predšolskih otrok. Na
podlagi Bele knjige je bil leta 1996 sprejet Zakon o vrtcih, s katerim so bili v RS prvič
zakonsko določeni normativi za zagotavljanje predšolske vzgoje v vrtcih. Krovna zakona,
ki urejata predšolsko vzgojo, sta ZOFVI ter Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1996,
44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009,
36/2010, 62/2010 v nadaljevanju ZVrt). ZVrt ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in
zasebnih vrtcih. Opredeljuje naloge vrtcev, cilje in načela, vrsto možnih programov v
vrtcih, financiranje, vpis ter sprejem otrok v vrtce, pogoje za izobrazbo strokovnih
delavcev, delovno obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, vzgojno-varstvene

26

družine, predšolsko vzgojo na domu in občasno varovanje otrok na domu, zbiranje in
varstvo osebnih podatkov itd.
Nadzor nad izvajanjem ZVrt izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen nadzora nad
normativi in standardi za prostor ter opremo vrtca iz 14. člena ZVrt. Nadzor se v tem delu
določbe nanaša na sanitarno-zdravstvene pogoje, ki jih izvaja inšpektor, pristojen za
zdravstvo.
»Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje
kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti« (ZVrt, 1. člen).

Grafikon 2: Delež vključenih otrok v vrtce

Vir: Statistični urad RS, 2011
V letu 2001 predšolsko vzgojo v RS izvaja 891 vrtcev z enotami in oddelki, od tega je 96%
javnih vrtcev, 4% odstotke pa zavzemajo vrtci, ki so v zasebni lasti (Statistični urad, RS).
V RS v zadnjem desetletju narašča delež otrok, ki so vključeni v vrtce. Razlog za to je
predvsem v večjem deležu zaposlenih mater predšolskih otrok in v večji fleksibilnosti ter
kakovosti vrtcev (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, str. 69, 2011).
Ustanoviteljica javnega vrtca je občina, zasebni vrtec pa lahko ustanovijo domače in tuje
pravne ali fizične osebe. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisan v sodni register, se vpiše v
razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo
za šolstvo in šport. Predlog za vpis v razvid vloži ustanoviteljica vrtca, lokalna skupnost,
oziroma javni vrtec; v primeru vrtca, ki je v zasebni lasti, pa zasebni vrtec sam. Javni vrtci
izvajajo javno veljavni program po Kurikulumu za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem
svetu RS za splošno izobraževanje v letu 1999. Program zasebnega vrtca določi
ustanovitelj vrtca na podlagi 13. člena ZVrt, pri tem pa se lahko odloči tudi za program
javnih vrtcev. Pred začetkom uresničevanja programa mora zasebni vrtec pridobiti
pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Zasebnim vrtcem, ki
izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori, itd.), da
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno mnenje takrat, ko ugotovi, da je
program priznalo ustrezno mednarodno združenje. Po vpisu v razvid, ki ga vodi
Ministrstvo za šolstvo in šport, lahko začne javni ali zasebni vrtec opravljati dejavnost. Za
vpis v razvid mora vrtec izkazati izpolnjevanje pogojev, ki so predpisani za strokovne
delavce, prostor in opremo. Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko
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vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, to področje podrobneje določa ZOFVI. ZVrt v
34. členu določa, da lahko zasebni vrtci, ki sicer nimajo koncesije, pridobijo pravico do
financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti v primeru, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok,
če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za
izvedbo programa v skladu z zakonom ter drugimi predpisi in če so dostopni vsem
otrokom (MŠŠ, 2011).
Šolski inšpektorji v vrtcih najpogosteje preverjajo število otrok in delavcev v oddelku. V
oddelku prvega starostnega obdobja je lahko največ dvanajst otrok, v oddelku drugega
starostnega obdobja pa največ dvaindvajset otrok. Nadzor je usmerjen na področje
vodenja predpisanih zbirk podatkov in vodenje dokumentacije o vzgojnem delu, ki jo je
predpisal minister. Inšpektorji preverjajo tudi, ali vrtec Ministrstvu za šolstvo redno pošilja
podatke o stanju kapacitet v vrtcu in, ali so programi vrtca predstavljeni v posebni
publikaciji (IŠŠ, 2011). Področja nadzora v vrtcih podrobneje opredeljuje ZSolI v 14.
členu.
Posamezna vprašanja na področju predšolske vzgoje podrobneje urejajo naslednji
podzakonski predpisi: Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010), Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003,
77/2005, 120/2005), Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/2004), Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz
državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranje plačil staršem (Uradni list RS, št.
76/2008), Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (Uradni list RS, št. 41/1997), Pravilnik o
publikaciji vrtca (Uradni list RS, št. 64/1996), Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
(Uradni list RS, št. 64/1996, 76/2008), Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na
domu (Uradni list RS, št. 41/1997), Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor ter opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008,
47/2010), Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 102/2009, 105/2010), Odredba
o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/1999) itd. (IŠŠ, 2011).
3.2.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne šole ali pa se izvaja kot
izobraževanje na domu, ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997,
54/2000 Odl.US:U-I-72/1996, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2,
60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, v nadaljevanju ZOsn).
Osnovnošolsko izobraževanje je v RS obvezno in traja 9 let, otroci se vključujejo v
osnovno šolo s šestim letom starosti. Osnovna šola v okviru obveznih predmetov
zagotavlja splošno izobrazbo vsem učencem in učenkam ter z različnimi dejavnostmi
spodbuja skladni, telesni spoznavni, čustveni, moralni in socialni razvoj posameznika,
omogoča osebnostni razvoj ter razvoj pozitivne samopodobe učenca, pridobivanje
zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za
vseživljensko učenje. Z osnovnošolskim izobraževanjem učenci razvijajo pismenost in
razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem,
družboslovnem in umetnostnem področju ter razvijajo sposobnost sporazumevanja v tujih
jezikih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, str. 117−119).

28

Devetletna osnovna šola je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Prvo
vzgojno-izobraževalno obdobje traja od prvega do tretjega razreda, drugo vzgojnoizobraževalno obdobje traja od četrtega do šestega razreda, tretje obdobje pa traja od
sedmega do devetega razreda. ZOsn v 35. členu določa tedensko omejitev števila ur v
prvem triletju največ 22 ur, v drugem največ 26 ur ter v tretjem največ 30 ur. Tedenska
obveznost učencev po obveznem programu, brez ur oddelčne skupnosti, je v šolah na
narodno mešanih območjih ter v šolah, ki izvajajo prilagojene izobraževalne programe, v
prvem obdobju lahko največ 24 ur pouka, v drugem obdobju največ 28 ur pouka in v
tretjem obdobju največ 32 ur pouka. Šolska ura traja praviloma traja 45 minut, program
osnovne šole pa obsega obvezni in razširjeni program. Razširjeni program ni obvezen,
vendar je dolžnost šole, da ga ponudi. Z ZOsn so določeni tudi program in organizacija
dela v osnovnih šolah, pravice in dolžnosti učencev v osnovnih šolah, vzgojno delovanje
šole, preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev, spričevala, izobraževanje na
domu, izobraževanje odraslih, vpis in zbiranje ter varstvo osebnih podatkov itd.
Za področje nadzora v osnovnih šolah so pomembne predvsem določbe, ki se nanašajo na
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki ga določata predmetnik in učni načrt
ter po letnem delovnem in vzgojnem načrtu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za
učence s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih
programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni
program vzgoje in izobraževanja v skladu z odločbo o usmeritvi, vodenje predpisanih zbirk
podatkov itd. (IŠŠ, 2011).
Šolska inšpekcija nadzoruje tudi določbe, ki določajo prekrške za starše v zvezi z vpisom
otroka v osnovno šolo v skladu s predpisanimi pogoji za vpis, obiskovanjem pouka in
drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole, izobraževanjem otroka na
domu v skladu s predpisanimi pogoji glede uveljavitve pravice do izobraževanja na domu,
preverjanjem znanja učenca, ki se izobražuje na domu.
Delovanje osnovnih šol še podrobneje urejajo naslednji podzakonski predpisi: Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, št.
73/08), Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 59/08), Pravilnik o šolskem
koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08), Pravilnik o zbiranju in varstvu
osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04,
76/08), Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Uradni list RS, št.
63/06), Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/08), Pravilnik o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05, 64/06, 2/10),
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole (Uradni list RS,
št.100/03), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(Uradni list RS, št. 75/05, 57/07, 65/08), Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu
osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99), Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa
življenje in delo osnovne šole (Uradni list RS, št. 27/99) itd. (IŠŠ, 2011).
3.2.3 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

3.2.3.1 Splošno izobraževanje
Splošno srednje izobraževanje izvajajo gimnazije. Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št.
12/1996, 59/2001, 115/2006, 1/2007-UPB1, v nadaljevanju ZGim) ureja izobraževanje v

29

splošnih in strokovnih gimnazijah. Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta in se
zaključi z maturo, nato je mogoče tudi nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.
Gimnazijski program je opredeljen kot najsplošnejši srednješolski vzgojno-izobraževalni
program, ki pripravlja dijake za nadaljnji študij. Poleg navedenega splošnega
gimnazijskega programa obstoječa zakonodaja vzpostavlja še strokovne gimnazije.
Program v teh gimnazijah ohranja strukturo predmetnika, značilnega za vse gimnazijske
programe, vendar je obseg nerazporejenih ur manjši kot v splošni gimnaziji. V okviru
obveznih predmetov so v strokovnih gimnazijah v predmetnik vključeni tudi strokovni
predmeti. V okviru gimnazijskega programa obstaja še klasična gimnazija. Njen status je
nejasen, saj je splošna, a hkrati različna od splošne. Gimnazije izvajajo tudi strokovne
izbirne maturitetne predmete (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, str. 189−190,
2011).
Podzakonski predpisi, ki urejajo področje gimnazij, so: Pravilnik o normativih in standardih
za izvajanje gimnazijskih programov (Uradni list RS, št. 76/03, 78/04, 100/07, 67/08,
62/10), Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98, 6/01),
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07, 89/08), Navodilo o hranjenju maturitetne
izpitne dokumentacije (Uradni list RS, št. 3/97), Odredbe o uvajanju in spremljanju
(Uradni list RS, št. 68/98), Pravilnik o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08) itd. (IŠŠ,
2011).
3.2.3.2 Poklicno in strokovno izobraževanje
Izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe je
urejeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/1996,
44/2000, 86/2004-ZVSI, 79/2006, v nadaljevanju ZPSI). Z ZPSI se ureja tudi
izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi in usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s
področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
ZSPI v 3. členu določa, da se v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju pridobi
naslednja izobrazba: nižja poklicna izobrazba, srednja poklicna izobrazba in srednja
strokovna izobrazba. Nižja poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu
nižjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom. Srednja poklicna
izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja z
opravljenim zaključnim izpitom. Srednja strokovna izobrazba se pridobi po izobraževalnem
programu srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja in po poklicnem
tečaju z opravljeno poklicno maturo. Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi z
opravljenim mojstrskim, delovodskim ali s poslovodskim izpitom. Inšpektorat opravlja tudi
nadzor nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti dijakov v zvezi z izobraževanjem v šoli ter
bivanjem v dijaškem domu.
Šolska inšpekcija nadzoruje določbe, ki se nanašajo na upoštevanje soglasja ministra o
obsegu vpisa, na upoštevanje predpisanih meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve
vpisa, na prekršek, storjen s strani šole, če šola brez utemeljenih razlogov onemogoči
prisotnost in sodelovanje dijaka pri vseh organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega
dela v šoli ter na prekršek, storjen s strani šole, če šola ne izda dijaku predpisane šolske
listine o uspehu (IŠŠ, 2011).
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Podzakonski predpisi, ki urejajo področje srednjih, poklicnih in strokovnih šol, so: Pravilnik
o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), Pravilnik o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06),
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07, 45/10), Pravilnik o
vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/06, 17/06, 12/08), Pravilnik o šolskem redu v
srednjih šolah (Uradni list RS, št. 43/07), Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
(Uradni list RS, št. 76/05, 60/10), Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnik o upravljanju s podatki o
kakovosti šol (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Uradni
list RS, št. 76/03, 78/04, 85/06, 100/07, 67/08, 62/10), Pravilnik o smeri in stopnji
strokovne izobrazbe, učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 60/99, 77/00,
10/04, 72/07), Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS,
št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11) itd. (IŠŠ, 2011).
3.2.3.3 VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe
ter organizacijo višjih strokovnih šol ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/2004, v nadaljevanju ZVSI). Za vprašanja, ki niso urejena z ZVSI, se
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje ter
izobraževanja.
Šolska inšpekcija nadzoruje določbe ZVSI in določa prekrške za pravno osebo ter
odgovorno osebo pravne osebe, ko gre za izobraževanje po javnoveljavnih študijskih
programih, čeprav pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista vpisani v razvid v
skladu z zakonom, izvajanje javno veljavnega študijskega programa s predavatelji, ki niso
imenovani v naziv v skladu z zakonom, oziroma z neustreznimi strokovnimi delavci in
sodelavci, izvajanje javnoveljavnega študijskega programa v neustreznih prostorih
oziroma z neustrezno opremo, kršenje predpisanih razpisno-vpisnih postopkov oziroma
neizvajanje javnoveljavnih študijskih programov v skladu z zakonom in drugimi predpisi
(IŠŠ, 2011).
Podzakonski predpisi za področje višješolskega izobraževanja so: Pravilnik o vpisu v višje
strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/05, 8/08), Pravilnik o postopku za
imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06), Pravilnik o
študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 54/96), Pravilnik o
ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 109/06, 71/09), Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (Uradni list RS, št. 20/06). Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih
višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/06), Sklep o merilih za postavitev
javne mreže višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 17/96), Pravilnik o normativih za
financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08) itd. (IŠŠ, 2011).
3.2.4 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Izobraževanje odraslih je urejeno z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št.
12/1996, 86/2004-ZVSI, 69/2006 in 110/2006-UPB1, v nadaljevanju ZIO) in obsega
izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje ter učenje oseb, ki so izpolnile
osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti ter poglobiti znanje,
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vendar pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Izobraževanje
odraslih se po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega,
gimnazijskega ter višjega strokovnega izobraževanja ureja z zakoni, ki ta področja
izobraževanja urejajo, ter z ZIO.
Podzakonski predpisi za področje izobraževanja odraslih so: Pravilnik o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98), Pravilnik o evidencah in
dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 32/00), Navodila o prilagajanju
izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08), Odredba o
strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov ter opreme v
izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 82/98), Odlok o ustanovitvi Andragoškega centra
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.18/91, 12/99, 76/08), Odredba o standardih in
normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 43/00), Odredbe in pravilniki o
izobraževalnih programih za odrasle (Uradni list RS št. 59/99, 63/99, 51/03, 74/04),
Odredbe o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih za odrasle (Uradni list RS št. 59/99, 63/99, 27/03) itd. (IŠŠ, 2011).
3.2.5 GLASBENO IN PLESNO IZOBRAŽEVANJE
Glasbeno in plesno vzgojo ter izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah
ureja Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/2000, 60/2006, 81/2006-UPB1, v
nadaljevanju ZGla). Osnovno glasbeno izobraževanje vključuje tudi pouk baleta in
izraznega plesa. Učenci v glasbenih šolah razvijajo glasbene in plesne sposobnosti in
pridobivajo znanje za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje.
Nadzor nad zakonitostjo dela glasbene šole in nadzor nad izvajanjem programa
osnovnega glasbenega ter plesnega izobraževanja se opravlja v skladu z ZSolI.
Podzakonski akti za področje delovanja glasbenih šol so: Pravilnik o dokumentaciji v
glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 44/01, 1/04, 66/06), Pravilnik o šolskem koledarju za
glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01, 66/06, 45/10), Pravilnik o šolskem redu za
glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01), Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (Uradni list
RS, št. 44/01), Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 82/03),
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
(Uradni list RS, št. 83/03, 67/06), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10,/5/11) itd. (IŠŠ, 2011).
Tabela 3: Glasbene šole v RS, v šolskem letu 2009/2010

Javne glasbene
šole
Zasebne
glasbene šole
SKUPAJ

Samostojne
glasbene šole

Matične
glasbene šole

Podružnice
glasbenih šol

Dislocirani
oddelki
glasbenih šol

76

10

10

13

10

-

-

-

86

10

10

13

Vir: Statistični urad RS, 2011
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V RS je kar 76 javnih in 10 zasebnih glasbenih šol. Vsako leto se povečuje vpis v glasbene
šole, v šolskem letu 2010/2011 se je najbolj povečal vpis otrok v plesno izobraževanje,
kar za 18, 5 odstotkov (Statistični urad RS, 2011).

3.2.6 IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih otrok s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami ter načine in oblike izvajanja vzgoje ter izobraževanja ureja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000, 118/2006ZUOPP-A, 3/2007-UPB1, 52/2010 Odl.US:U-I-118/09-21, v nadaljevanju ZUOPP).
Z uvedbo ZUOPP se je razširila skupina otrok s posebnimi potrebami. ZUOPP je v skupino
otrok s posebnimi potrebami dodal še otroke s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, ki predstavljajo največji delež vseh otrok s posebnimi potrebami ter dolgotrajno
bolne otroke v rednih šolah. Delež otrok s posebnimi potrebami se je tako iz leta 1999, ko
je obsegal 1,5 % delež, do leta 2008 povečal na 5,8 % delež celotne populacije otrok s
posebnimi potrebami v osnovnih šolah (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011,
str. 278−279).
ZUOPP opredeljuje otroke s posebnimi potrebami v 2. členu. »Otroci s posebnimi
potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi ter
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi
in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje ter
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« (ZUOPP, 2. člen).
ZUOPP je uvedel tudi program v prilagojenem izvajanju in dodatno strokovno pomoč v
rednih šolah ter vrtcih. Zakon določa tudi možnosti prehoda med programi vrtcev in šol
ter možnost izvajanja prilagojenih programov v rednih šolah.
3.2.7 ŠPORT
Šport je pomembna dejavnost družbe, ki prispeva h kakovosti ljudi. Država in lokalne
skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu z zagotavljanjem sredstev za
realizacijo nacionalnega programa, s spodbujanjem in z zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih
športnih objektov (ZSpo, 3. člen).
ZSpo v II. poglavju ureja razmerja nacionalnega programa športa, v III. poglavju ureja
letni program športa, kamor sodi tudi ureditev normativov in standardov, javnih razpisov,
pogodb ter izvršilnih predpisov. Sestavo, pristojnosti in organiziranje delovanja
strokovnega sveta ureja IV. poglavje. ZSpo v nadaljevanju po poglavjih ureja še športne
objekte, javne zavode za šport, institut strokovnega delavca v športu, zasebno delo v
športu, naziv športnika in vrhunskega športnika, zdravstveno varstvo športnika ter športne
prireditve.
Temeljni procesni zakoni, ki urejajo področje športa, so ZIN, ZUP in ZP. Ostali zakoni, ki
prav tako urejajo področje športa, so Zakon o omejevanju porabe alkohola, Zakon o
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društvih, Zakon o javnih zbiranjih, ter podzakonski akti: Pravilnik o vodenju razvidov po
Zakonu o športu, Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida
poklicnih športnikov, Pravilnik o vodenju razvida, Pravilnik o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na državni ravni, Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna v RS, Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, Odlok o ustanovitvi
fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Odredba o načinu in
postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa, Sklep o postopku za
kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se
zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Za izvajanje letnih
programov določijo podrobnejša merila lokalne skupnosti, ki vsebujejo razvrstitev športnih
panog v skupine glede na vsebino, razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in
uspešnost, programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg, višino sofinanciranja
izbranih programov, ki so v javnem interesu. Izvajalce letnega programa v lokalni
skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti, na podlagi javnega razpisa. Nacionalni
program športa v Republiki Sloveniji opredeljuje lokalne skupnosti kot najpomembnejše
financerje, ki sofinancirajo predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo
in gradnjo športnih objektov ter skrbijo za njihovo vzdrževanje (MŠŠ, 2011).
Izvajalci športnih prireditev morajo biti pozorni predvsem na ZSPo, ZOPA in na Uredbo o
splošnih ukrepih v športnih objektih na prireditvah.
Inšpektorji opravljajo nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu
nacionalnega pomena, namensko porabo javnih sredstev, upravljanjem in namensko
uporabo javnih športnih objektov, nad izpolnjevanjem standardov in normativov za
izvajanje letnega programa, izpolnjevanjem z zakonom določenih pravil za organizacijo
tekmovanj, opravljanjem prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov ter zlorabo
temeljnih človekovih pravic športnikov (IŠŠ, 2011).

3.3 UDELEŽENCI V INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA PODROČJU ŠOLSTVA
IN ŠPORTA

3.3.1 INŠPEKTORJI
Inšpektorji na podlagi ZSolI opravljajo redne, izredne in ponovne nadzore, v mejah svoje
pristojnosti.
Delo inšpektorja je terensko, saj so udeleženi v prometu, njihova pooblastila in
odgovornosti pa postajajo vse večje. Odločitve inšpektorja imajo lahko finančne in pravne
posledice, ki lahko vplivajo tudi na sam potek vzgojno-izobraževalnega procesa in
nenazadnje na pravice udeležencev izobraževanja ter njihovih zakonitih zastopnikov in na
strokovne delavce. Zahtevnost delovnega mesta in strokovnost dela sta določena z ZSolI
in z drugimi predpisi. Inšpektor za šolstvo mora imeti najmanj visoko izobrazbo in sedem
let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, vzgojno-raziskovalnem ali upravnem
področju vzgoje in izobraževanja ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja (ZSolI, 4.
člen). Inšpektor za šport mora imeti najmanj visoko izobrazbo in sedem let delovnih
izkušenj v športu ter opravljen izpit za inšpektorja. Vsake štiri leta mora inšpektor za šport
opraviti tudi preizkus strokovne usposobljenosti (ZSpo, 57. člen).
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Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za
šport (Uradni list RS, št. 56/2005) določa obseg in program posebnega dela strokovnega
izpita za inšpektorja na področju šolstva in športa. ZIN v 12.a členu določa, da je
strokovni izpit sestavljen iz upravnega postopka ter upravnega spora, postopka vodenja in
odločanja v prekrških in postopka inšpekcijskega nadzora. ZIN določa tudi, da se lahko
izjemoma ob sklenitvi delovnega razmerja oseba imenuje za inšpektorja kjub temu, da
nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora izpit opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja, do takrat pa lahko opravlja posamezna strokovna dejanja,
kot so priprave analiz in informacij na področju inšpekcijskega nadzora.
Tabela 4: Struktura zaposlenih v Inšpektoratu za šolstvo in šport

Inšpektorji
Drugi javni
uslužbenci
SKUPAJ
ZAPOSLENI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8

8

10

11

14

14

3

3

2

3

4

2

11

11

12

14

18

16

Vir: Prirejeno po letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
V letu 2005 in 2006 je bilo na Inšpektoratu zaposlenih le enajst oseb, od tega je bilo osem
inšpektorjev in še trije drugi javni uslužbenci. Zaradi pomanjkljivega kadra je bil
Inšpektorat v obdobju do leta 2008 deležen oteženega izvajanja upravno-pravnih,
finančnih, statističnih in drugih skupnih nalog. Do leta 2009 se je število zaposlenih
postopoma povečalo in v letu 2009 doseglo skupaj osemnajst zaposlenih. V letu 2010 se
je število javnih uslužbencev zmanjšalo za dva, število javnih uslužbencev s formalno
izpolnjenimi pogoji za opravljanje inšpekcijskih nadzorov je bilo štirinajst. Zaradi
kadrovske okrepitve so inšpektorji v letu 2009 in 2010 tudi močno povečali število
inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.
Slika 3: Organizacijska shema Inšpektorata v letu 2011

35

Vir: Inšpektorat za šolstvo in šport, 2011

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ima Inšpektorat
dve notranji organizacijski enoti, in sicer:
•
•

sektor za šolstvo;
sektor za šport.

Glavni inšpektor vodi in predstavlja Inšpektorat, organizira ter koordinira delo inšpektorjev
in v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost ter učinkovitost dela
inšpekcije, določi tudi letni načrt izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora, način
dodeljevanja zadev posameznim inšpektorjem ter druge naloge, ki jih določa ZIN v 10.
členu.
Grafikon 3: Delež uslužbencev Inšpektorata glede na stopnjo izobrazbe v letu 2008

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2008
Na Inšpektoratu kar z 71 odstotki prevladuje univerzitetna izobrazba javnih uslužbencev,
najnižji delež s sedmimi odstotki predstavljajo javni uslužbenci s srednjo izobrazbo, 21%
zaposlenih pa ima magistrsko izobrazbo. V letu 2008 je bila po podatkih Inšpektorata
povprečna starost zaposlenih 46 let, kar kaže na relativno visoko starost zaposlenih na
Inšpektoratu.
3.3.2 ZAVEZANCI
V upravnem postopku so aktivne stranke tiste osebe, ki so nosilci pravic ali so vložile
zahtevek za uvedbo postopka. Pasivne stranke so stranke, zoper katere teče postopek na
podlagi zahteve s strani nasprotne stranke ali po uradni dolžnosti. Stranski udeleženec
pridobi pravico do vstopa v postopek, če izkaže pravni interes (Jerovšek in Kovač, 2010,
str. 91).
Stranka v postopku nastopa sama, če je opravilno sposobna. Stranke, ki nimajo opravilne
sposobnosti, mora zastopati zakoniti zastopnik. Stranka ali zakoniti zastopnik si lahko
postavita tudi pooblaščenca za zastopanje v postopku. Zakoniti zastopnik v postopku
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mora imeti opravilno sposobnost, določeni so z zakonomna podlagi odločbe sodišča ali
skrbstvenega organa.
Če opravilno sposobna stranka ali njen zakoniti ne želita nastopati v postopku, si lahko
postavita pooblaščenca za zastopanje v postopku. Postavi se ga s pooblastilom, ki je lahko
splošno za ves postopek ali specialno le za določena dejanja. Brez pooblastila je lahko
dovoljeno le izjemomoma in še to je dopustno le v nekaterih primerih ki jih določa ZUP,
ko gre za družinskega člana, člana gospodinjstva ali osebo ki je pri njej zaposlena in
uradna oseba ne dvomi v to, da je to njen pooblaščenec. Pooblastilo je lahko dano tudi
osebi, ki organu pove, da je pooblaščenec in bo pooblastilo predložila naknadno. Če
pooblastila ne predloži, organ vlogo s sklepom zavrže. Stranka pa lahko pooblastilo tudi
kadarkoli prekliče. Pooblaščenec je lahko opravilno sposobna fizična oseba, odvetnik ali
odvetniška družba in strokovna organizacija.
Začasnega zastopnika organ postavi takrat, ko je treba opraviti kakšno nujno dejanje ali
to narekuje interes strank v primerih, ko opravilno nesposobna stranka nima zakonitega
zastopnika, če je potrebno opraviti kakšno dejanje zoper osebo, katere prebivališče ni
znano in je brez pooblaščenca. Zakoniti zastopnik se postavi tudi osebi, ki ni fizična oseba
in nima zastopnika, pooblaščenca ter v primeru, ko je potrebo opraviti dejanje, ki ga ni
omogoče odložiti. Oseba, ki je določena za začasnega zastopnika, mora zastopanje
sprejeti, v postopku pa ima enake pravice in dolžnosti kot zakoniti zastopnik.
Zaradi ekonomičnosti upravnega postopka se lahko postavi tudi skupni predstavnik, če v
postopku nastopa več strank z enakim interesom. Skupni predstavnik je ena izmed strank
in tudi pooblaščenec vseh ostalih strank (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 96).
V inšpekcijskem postopku ima položaj stranke le zavezanec, prijavitelj tega položaja nima.
Zavezanec je fizična ali pravna oseba. Zavezanec je v inšpekcijskem postopku pasivna
stranka, saj se zoper nje vodi postopek. Prijavitelj se lahko šteje le kot stranski
udeleženec v primeru, da je s kršitvijo ali z odrejenimi inšpekcijskimi ukrepi neposredno
oškodovan (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 176).
3.3.3 PRIJAVITELJI
Začetek izrednega inšpekcijskega nadzora je vezan na pobudo - to so prijave, pritožbe,
sporočila, informacije itd. ZSolI v 11. členu določa, da je lahko vlagatelj ali pobudnik v
izrednem inšpekcijskem nadzoru v šolstvu otrok učenec, dijak, starš, skrbnik, rejnik,
predstavnik reprezentativnega sindikata v vrtcu ali šoli itd. Na podlagi 24. člena ZIN mora
inšpektor obravnavati anonimne pobude enako kot pobude znanih pobudnikov, razen, če
iz okoliščin izhaja sum, da je prijava lažna. Vse vire prijave mora inšpektorat varovati
tajno, kar pa določa tudi 16. člen ZIN. Prijavitelj lahko pridobi tudi status stranskega
udeleženca, če je s kršitvijo neposredno oškodovan (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 176).

Tabela 5: Primerjava števila prijaviteljev za leto 2007, 2008, 2009 in 2010 na področju
šolstva

Učenci, dijaki
Starši, skrbniki
Zaposleni,

2007
23
155
37

2008
19
136
35
37

2009
30
170
60

2010
18
176
53

sindikat
Drugi
Anonimni
SKUPAJ

40
150
405

26
161
377

51
158
469

60
201
508

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010
Število prijav v šolstvu se iz leta v letu povečuje. V vseh letih nadzora največji delež med
prijavitelji nosijo anonimni prijavitelji ter starši oziroma skrbniki otrok. S strani anonimnih
pobudnikov je Inšpektorat v letu 2010 prejel kar 201 prijavo, s strani staršev pa 176
prijav. V manjšem deležu se pojavljajo tudi drugi prijavitelji, sicer pa najmanjši delež
prijaviteljev nosijo udeleženci izobraževanja, učenci in dijaki.

Tabela 6: Število prijaviteljev v športu

Prijavitelji
v športu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12

9

19

19

35

31

Vir: Prirejeno po Letnih poročil Inšpektorata od 2005 do 2010

S področja športa dobi Inšpektorat precej manj prijav. V letu 2009 jih je Inšpektorat prejel
35, v 2010 pa jih je upadlo, in sicer je Inšpektorat prejel 31 prijav.

Grafikon 4: Razmerje med številom prijav v šolstvu in športu

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2007 do 2010

V primerjavi s prijavitelji v šolstvu, precej manjši delež v izrednem nadzoru nosijo
pobudniki s področja športa. Inšpektorat je s področja športa v letu 2006 prejel le 9
prijav, v letu 2007 in 2008 jih je prejel 19. S področja šolstva pa so v letu 2010 prijavitelji
na Inšpektorat podali kar 508 prijav.

38

Tabela 7: Prijavitelji za nadzor v šolstvu v letu 2008 po posamenih ustanovah

Pobudniki

VRT

OŠ

OPŠ

SŠ

-

1

-

13

9

93

2

25

1

17

-

3

10

Anonimni

17

SKUPAJ

30

Učenci,
dijaki
Starši,
zaposleni
Zaposleni,
sindikat
Drugi

DD, VZ,
ŠOD

VSŠ

IO

SKUPAJ

1

4

19

2

-

-

131

9

2

-

3

32

-

4

1

-

4

22

95

2

36

10

-

2

162

216

4

87

15

1

13

366

Vir: Prirejeno po Letnem Poročilu Inšpektorata, 2008
Tabela 7 prikazuje število prijaviteljev po posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v
letu 2008. Največ prijav je bilo podanih v osnovnih šolah s strani staršev in anonimnih
prijaviteljev. Starši so podali kar 93 prijav in ker podajajo največ prijav zaradi kršitev
ocenjevanja in vzgojnega ukrepanja, so otroci oškodovani ter v postopku pridobijo status
stranskega udeleženca, starši pa so njihovi zakoniti zastopniki, saj otroci, ki še niso
polnoletni, tudi niso opravilno sposobni. Precej manjšega števila prijav so deležni v vrtcih,
glasbenih šolah in v višjih šolah. Med prijavitelji se na Inšpektorat najbolj obračajo prav
starši učencev v osnovnih šolah.
3.3.4 IZVEDENCI
V primeru, da za odločitev upravne zadeve uradna oseba nima ustreznega strokovnega
znanja, s pisnim sklepom postavi izvedenca. V sklepu se določijo naloge izvedenca in se
mu zastavijo vprašanja (189. člen in 190. člen). Stranka ima pravico zahtevati izločitev
izvedenca, če obstajajo izločitveni razlogi ali če dvomi o strokovnem znanju izvedenca.
Izvedeniško delo predstavlja izvedencu dolžnost in če izvedenec dela noče opraviti ali če
ne priloži pisnega izvida ali mnenja, se ga lahko kaznuje z denarno kaznijo.
Izvedeniškemu delo se lahko odreče le iz enakih razlogov, kot se lahko priče odrečejo
pričanju ter zaradi preobremenjenosti z delom (Jerovšek in Kovač, str. 172, 2010).
Izvedenec predloži izvedeniško mnenje, ki vsebuje izvid in mnenje. V izvidu popiše
dejansko stanje, na katero je vezana uradna oseba. V mnenju izvedenec odgovori na tista
vprašanja, ki mu jih je uradna oseba zastavila v pisnem sklepu. Izvedeniško mnenje
predstavlja enega izmed dokazov, o katerem uradna oseba presoja po načelu proste
presoje dokazov in materialne resnice (Jerovšek in Kovač, str. 172, 2010).
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ZSolI v 7. členu določa, da se v primeru, ko je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva
potrebno posebno strokovno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, opravi dokaz z
izvedencem, ki ga določi glavni inšpektor z liste izvedencev. Glavni inšpektor mora določiti
dva izvedenca za pedagoško področje, ki ločeno pripravita pisno mnenje. V primeru, da je
kršena pravica strokovnega delavca, ko strokovni delavec pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela ne zagotavlja objektivnosti in kritičnosti. Za izvedence na
pedagoškem področju ZSolI določa najmanj visoko izobrazbo in deset let delovnih
izkušenj na pedagoškem, svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju. V skladu s
predpisi o napredovanju v nazive morajo imeti naziv svetnika oziroma morajo biti izvoljeni
v naziv predavatelja višje strokovne šole oziroma v naziv visokošolskega učitelja. Na
pedagoškem področju določi listo izvedencev pristojni strokovni svet. Posamezna
izvedenska dela poleg izvedencev opravljajo tudi izvedenske organizacije, kot so Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Državni izpitni
center, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ter še nekateri drugi javni
zavodi. Izvedenec pripravi pisno mnenje, ki ga nato posreduje pristojnemu inšpektorju
(ZSolI, od 7. člen do 8. člen).

Tabela 8: Število inšpekcijskih postopkov z izvedenci v obdobju od 2005 do 2010

Preučevano leto
Število inšpekcijskih
postopkov z izvedenci

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11

17

13

16

17

11

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
V preučevanih obdobjih je bilo najmanj inšpekcijskih postopkov na podlagi izvedenskih
mnenj opravljenih v letu 2005 in 2010, in sicer le v enajstih zadevah. V letih 2006 in 2009
je bilo dokazovanje z izvedenci odrejeno v 17-ih zadevah, v letu 2008 je bilo odrejenih 20
zadev z izvedenci in v le-teh so bile kršitve ugotovljene v 16-ih zadevah. Glede na to, da
je Inšpektorat opravil 949 nadzorov (glej Tabelo 10) ter potrdil kar 286 kršitev
udeležencev izobraževanja, kamor sodijo tudi kršitve s področja ocenjevanja (glej Tabelo
13) je število postopkov, ki so opravljeni z izvedenci, precej majhno.
V inšpekcijske postopke, ki so odrejeni za dokazovanje z izvedenci za pedagoško
področje, je povprečno v vseh letih nadzora vključenih največ osnovnih šol. V Prilogi 1 in
v Prilogi 2 sta predstavljena primera zapisnika inšpekcijskega nadzora s pedagoškim
izvedencem. Izvedenci v dokazovanju najpogosteje preverjajo ustreznost sestave in
zahtevnost pisnih nalog, čas za njihovo reševanje ter ustreznost pisnega preverjanja in
ocenjevanja znanja, preverjajo tudi raven zahtevanih standardov znanja v pisnih nalogah,
primernost strokovnosti pouka, uresničitev zastavljenih ciljev in uporabo ustreznih metod
ter kakovost razlage in komunikacije v posameznih oddelkih.
Priloga 1 vsebuje izvedensko mnenje o ustreznosti sestave in ocenitve pisnega izdelka iz
znanja slovenščine v 8. razredu osnovne šole. Pedagoška izvedenka je ugotavljala
ustreznost točkovanja rešitev učenca v določeni nalogi in ustreznost oblikovanih meril za
pisno ocenjevanje znanja iz slovenščine. Pedagoška izvedenka je odgovorila na vprašanja,
zastavljena v sklepu o določitvi izvedenca, in sicer: ali so vprašanja v pisnem izdelku
skladna s priloženim učnim načrtom predmeta slovenščina v 8. razredu osnovne šole, ali
so bile naloge prezahtevne glede na predpisan učni načrt, ali je strokovni delavec
upošteval diferenciacijo nalog, ali pisni izdelek vsebuje dovolj jasna navodila za reševanje
nalog in ali obseg nalog ustreza razpoložljivemu času reševanja ene šolske ure, ali je v
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izbrani nalogi kriterij točkovanja ustrezen,
pomanjkljivosti v pisnem ocenjevanju?

ali

obstajajo

morebitne

strokovne

Pedagoška izvedenka je ob strokovnem pregledu ugotovila, da je test v skladu z veljavnim
učnim načrtom za pouk slovenščine v 8. razredu osnovne šole, saj naloge niso bile
prezahtevne glede na predpisan učni načrt za 8. razred osnovne šole, še celo preveč
enostavne. Pedagoška izvedenka je podrobneje razčlenila naloge. Ob tem je ugotovila, da
so bile le-te različnih težavnostnih stopenj. Test tudi vsebinsko ni bil prezahteven, saj je
bila v nalogah zajeta učna snov, ki je v skladu z učnim načrtom. Naloge so bile različne,
učenec pa je imel dovolj časa za reševanje in pregled nalog. Tudi navodila so bila jasna in
kriterij točkovanja je bil ustrezen. Pedagoška izvedenka je izdelek učenca ponovno ocenila
in zaključila, da je bil učenec pravilno ocenjen, znanje pa ne zadostuje za višjo oceno.
Izvedensko mnenje se v Prilogi 2 nanaša na ustreznost izdelave indivdualiziranega
programa za učenca s posebnimi potrebami. Nanaša se tudi na ustreznost delovanja
strokovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
Vsebina strokovnega izobraževanja spremljevalke za gibalno oviranega učenca je po
mnenju strokovne komisije za laično pomoč ustrezna. Izvedeniško mnenje vsebuje v
sklepu priporočila, ki so namenjena tako strokovni skupini kot tudi šoli (MŠŠ, 2011).
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4 INŠPEKCIJSKI
ŠPORTA

NADZOR

NA

PODROČJU

ŠOLSTVA

IN

ZSolI v 11. členu določa, da inšpektorji pri zavezancih opravljajo redne, izredne ter
ponovne nadzore. Redni nadzori se izvajajo na podlagi Letnega programa dela
Inšpektorata, ki ga potrdi minister. Opravljeni morajo biti praviloma vsako peto leto in se
izvajajo napovedano. Izredni nadzori se opravljajo nenapovedano na podlagi pobud,
prijav, pritožb in informacij. Inšpektorat v skladu z ZSolI opravlja tudi ponovne nadzore, ki
se uvedejo z namenom preverjanja izvršitve naloženih ukrepov v predhodnih nadzorih in v
primerih, ko Inšpektorat po preteku določenih rokov ni prejel dokazila o odpravi
nezakonitosti oziroma je inšpektor preverjal realizacijo ukrepov ter se lahko opravijo tudi
nenapovedano. Redni inšpekcijski nadzor je zavezancem napovedan nekaj tednov
vnaprej, praviloma poteka dva dni v prostorih zavezanca, opravlja pa se timsko ob
inšpektorju, ki vodi postopek. Pri inšpekcijskem pregledu sodeluje še vsaj en pooblaščeni
uslužbenec Inšpektorata, v srednjih šolah pa še praviloma dva uslužbenca (Rozman,
2007, str. 25).
Tabela 9: Število inšpekcijskih nadzorov v šolstvu in športu

ŠOLSTVO
ŠPORT
SKUPAJ

2005
365
84
449

2006
431
98
529

2007
470
152
622

2008
450
204
654

2009
572
268
840

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
Grafikon 5: Inšpekcijski nadzori v šolstvu in športu

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata, 2010
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2010
658
291
949

Iz tabele 9 in iz grafa 5 je razvidno, da se inšpekcijski nadzori na področju šolstva in
športa iz leta v leto sorazmerno povečujejo. V letu 2005 je bilo opravljenih najmanj
inšpekcijskih pregledov, in sicer skupaj le 449. Razlog za povečanje obsega dela v
naslednjem letu je predvsem v novem načinu vodenja Inšpektorata, s katerim so
inšpektorji za polovico skrajšali čas reševanja zadev (LP, 2007). Od leta 2007 do 2009 se
je število nadzorov glede na prejšnja obdobja močno povečevalo. Razlog za takšno
povečanje nadzorov je v tem, da je Inšpektorat povečal število inšpektorjev (glej Tabelo
9) in ker je bilo v letu 2010 zaposlenih največ inšpektorjev, so lahko opravili toliko več
nadzorov.

4.1 ANALIZA INŠPEKCIJSKIH NADZOROV NA PODROČJU ŠOLSTVA
V nadaljevanju diplomske naloge bom podrobneje opredelila redne in izredne inšpekcijske
nadzore, primerjavo načrtovanega ter opravljenega obsega dela Inšpektorata in področja
kršitev v šolstvu.
Inšpekcijski nadzor v šolstvu se najpogosteje nanaša na:
•

•

•

•
•
•
•

•

izpolnjevanje pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Inšpektorji
preverjajo zakonitost organiziranosti zavoda glede na akt o ustanovitvi in vpis v
razvid izvajalcev javno veljavnih vzgojno izobraževalnih programov;
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, kot je izvajanje predpisanega
predmetika in letnega delovnega načrta ter delo šolskih strokovnih organov in
služb;
izpolnjevanje pedagoških standardov in normativov za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, usmerjeno na izpolnjevanje kadrovskih pogojev za
izvajanje pouka;
uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, nad izvajanjem pouka,
vodenjem dokumentacije o pouku, priprave na vzgojno-izobraževalno delo;
uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja, med katerimi je
ocenjevanje znanja, vzgojno ukrepanje, dodeljevanje statusov itd.;
vodenje predpisanih evidenc in pedagoške dokumentacije;
namensko porabo finančnih sredstev, najpogosteje za določanje prispevkov
staršev in porabo finančnih sredstev za šolo v naravi, plavalne tečaje, učbeniške
sklade ter financiranje nadstandardnih oziroma neobveznih dejavnosti in
programov;
izpolnjevanje nalog ravnatelja, uporabo učbenikov in še nekatera druga področja
(ZSolI, 12. člen).

ZSolI določa tudi, da se v zasebnih vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne programe,
nadzor nanaša na področje organizacije ter financiranja.

Tabela 10: Inšpekcijski nadzori na področju šolstva v letih od 2005 do 2010

NADZOR
REDNI
IZREDNI
PONOVNI
SKUPAJ

2005
27
338
0
365

2006
37
358
9
431

2007
35
434
1
470
43

2008
49
401
0
450

2009
46
521
5
572

2010
57
599
2
658

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpetorata od 2005 do 2010
V letu 2010 je bilo opravljenih več nadzorov kot v preteklih letih, skupaj je bilo opravljenih
658 inšpekcijskih nadzorov, kar 599 izrednih ter le 57 rednih nadzorov. Trend povečanja
prispelih pobud za uvedbo izrednega nadzora in s tem povečanja števila inšpekcijskih
postopkov oziroma nadzorov se je s prejšnjimi leti nadaljeval. Porast vseh kazalcev
pomeni razmeroma uspešno delo Inšpektorata. Inšpektorat pripisuje povečanje prispelih
pobud predvsem večji osveščenosti posameznikov in tudi večji prepoznavnosti
Inšpektorata.
Grafikon 6: Delež rednih, izrednih in ponovnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2010

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010

Tabela 11: Načrtovani in opravljeni nadzori v posameznih vzgojno izobraževalnih
ustanovah v letu 2009 in 2010

2009
NAČRTOVANI
OPRAVLJENI
8
8

REDNI NADZORI
Vrtec

2010
NAČRTOVANI
OPRAVLJENI
7
7

Osnovna šola

13

13

15

13

Glasbene šole

1

1

5

4

Srednje šole

17

17

13

11

Zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami

1

1

5

5

Višje strokovne šole

2

2

5

5

Izobraževanje odraslih

2

3

5

7

Dijaški domovi

-

-

5

5

45

46

60

57

SKUPAJ

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010
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V Tabeli 11 sem prikazala redne, načrtovane in opravljene inšpekcijske nadzore po
posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v letu 2009 in v letu 2010. Največ rednih
inšpekcijskih pregledov je bilo v letu 2009 opravljenih v srednjih šolah, in sicer 17
nadzorov. V naslednjem letu so jih bili največ deležni v osnovnih šolah, v katerih so
inšpektorji opravili 13 rednih nadzorov, v srednjih šolah pa le 11. Najmanjšega deleža
pregledov so bili deležni v glasbenih šolah in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah je bilo v letu 2009 načrtovanih
45 inšpekcijskih nadzorov, opravljenih pa jih je bilo 46, kar pomeni, da je Inšpektorat
presegel načrtovan obseg dela rednih nadzorov za dva odstotka. V letu 2010 Inšpektorat
ni dosegel zastavljenega plana dela, saj je glede na 60 načrtovanih nadzorov izvedel le 57
nadzorov, kar pomeni pet odstotkov manj opravljenih nadzorov.
4.1.1 PODROČJA KRŠITEV V ŠOLSTVU
V spodnji tabeli sem prikazala kršitve v šolstvu po posameznih področjih. Prikazane so
ugotovljene kršitve skupaj na rednih in izrednih nadzorih od leta 2005 do 2010.

Tabela 12: Ugotovljene kršitve v šolstvu po posameznih področjih od 2005 do 2010

PODROČJA KRŠITEV

2005

2006

2007

2008

2009

2010

48

46

48

54

80

102

100

140

122

192

248

286

35

18

22

48

47

26

45

60

51

78

101

115

34

44

39

81

85

92

0

19

19

77

64

79

0

14

10

0

45

25

3

8

6

10

13

5

Uporaba učbenikov in učil

0

1

0

0

0

0

Namenska poraba javnih
sredstev

2

0

0

0

0

0

Drugo

13

11

18

31

44

20

-

-

-

-

-

5

Standardi in normativi
Izpolnjevanje pravic in
dolžnosti otrok ter
udeležencev izobraževanja
Uresničevanje pravic in
obveznosti strokovnih
delavcev
Organizacija vzgojno
izobraževalnega dela
Vodenje pedagoške
dokumentacije in izdajanje
javnih listin
Uresničevanje nalog
ravnatelja
Postopek imenovanja in
razrešitve ravnatelja
Določanje prispevkov in
njihova namenska poraba

Sodelovanje staršev z
zavodom in njihova
obveščenost

45

SKUPAJ

249

361

403

571

727

755

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata, 2011
Inšpektorat je v letu 2005 ugotovil 249 kršitev v šolstvu. Kršitve so najbolj narasle v letu
2008 in 2009. Inšpektorji ob svojih pregledih ugotovljajo največ kršitev na področju
kršitev pravic otrok in udeležencev izobraževanja, saj le-te iz leta v leto sorazmerno
naraščajo. V letu 2005 je bilo 100 kršitev, leta 2010 pa kar 286. Nato sledijo kršitve
standardov in normativov ter kršitve organizacije vzgojno-izobraževalnega dela. Manj je
kršitev na področju uresničevanja pravic in obveznosti strokovnih delavcev in
uresničevanja nalog ravnatelja ter vodenja pedagoške dokumentacije in izdajanja javnih
listin, vendar se slednje v zadnjih letih povečujejo. Najmanjši delež predstavljajo kršitve
postopka imenovanja ravnatelja, uporabe učbenikov in učil ter druge.
Kršitve na področju standardov se povečujejo in ponavljajo na večinoma enakih področjih.
Najpogosteje gre za kršitve, ko v vrtcih oddelki niso oblikovani v skladu z normativi ter
tudi v primeru, ko vrtec poveča število otrok v oddelkih ter ne pridobi soglasja
ustanovitelja. V letu 2008 so inšpektorji ugotovili, da vrtci niso zagotavljali minimalnih
tehničnih pogojev za prostor in opremo. V letu 2006 je bilo največ ugotovljenih kršitev po
34. in 35. členu Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske
vzgoje. V vseh letih nadzora se pojavlja, da v vrtcih in šolah ni zagotovljene predpisane
prisotnosti strokovnih delavcev v oddelku.
Na področju uresničevanja pravic in obveznosti strokovnih delavcev v letu 2005 strokovni
delavci niso izdelali letnega delovnega načrta in priprav na vzgojno izobraževalno delo. V
2006 je Inšpektorat obravnaval primer, ko je vzgojiteljica pustila otroke brez nadzora in
tudi v 2008 so bili otroci brez nadzorstva na hodnikih in v igralnicah. V osnovnih šolah se
najpogosteje pojavlja kršitev, ko razredniki pri izrekanju vzgojnih ukrepov ne opravijo
vseh predpisanih postopkov, ki so določeni s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih, pojavlja
se tudi neustrezno ravnanje učitelja ob poškodbi otroka. Pogoste so bile kršitve, ko
poučevanje učiteljev v srednjih šolah ni bilo v skladu z učnim načrtom, ne izvajajo
govorilnih ur sestankov, predčasno zapuščajo delovna mesta in zamujajo k pouku. Prihaja
tudi do neprimerne komunikacije z učenci, kot je žaljenje in kričanje ter ni idealnega
letnega delovnega načrta. V letu 2007 šolski pedagog ni izpolnil svojih delovnih
obveznosti, razrednik pa ni reševal razredne problematike. V vseh letih nadzora se je
pojavljajo, da tudi v srednjih šolah učitelji niso reševali problematike in niso sodelovali s
starši pri reševanju posameznih težav.
V letu 2005 letni delovni načrt ni vseboval predpisanih vsebin, ni bilo izdelane obvezne
publikacije, učiteljski zbor pa ni analiziral učnega uspeha ob ocenjevalnem obdobju. V to
področje spada dnevna, tedenska in letna organizacija dela, kritična je bila realizacija
načrtovanega obsega pouka. V letu 2007 urnik učencem ni omogočal izvajanje dodatnega
pouka, tudi v glasbenih šolah so potrdili nekaj kršitev, kot so potrditev nepopolnega
letnega delovnega načrta, v srednjih šolah pa nenačrtovano izvajanje pouka ob sobotah.
Pri vodenju pedagoške dokumentacije se s strani šol močno odraža površnost, saj so
inšpektorji pri pregledih pedagoške dokumentacije ugotovili največ kršitev pri vodenju
trajne dokumentacije, vodenju in hranjenju evidenc o izpitih, o dokumentaciji o delu. Šole
dajejo temu področju premalo pozornosti in evidenc ne urejajo sproti. Pojavljajo se
pomanjkljivosti pri vodenju dnevnikov in redovalnic predvsem v srednjih šolah. V letu
2007 v vrtcu ni bilo zapisnika o uničenju dokumentacije, ni bilo vodenja evidenc o vpisanih
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in vključenih otrocih, v osnovnih šolah pa so inšpektorji ugotovili pomanjkljivo vodeno
dokumentacijo o postopkih vzgojnega ukrepanja in dodeljevanju statusov.
Na področju uresničevanja nalog ravnatelja v letu 2007 ravnatelj ni načrtoval in ni
spremljal strokovnega dela učiteljev ter svetovalne službe. V postopku imenovanja
ravnatelja je bilo največ kršitev v letu 2007, v osnovnih šolah. Pobudniki so predvsem
zaposleni. Kršitve se pojavljajo tudi na področju pravilnih izračunov prispevkov za šolo v
naravi, ki morajo biti v skladu s Pravilniki o financiranju šole v naravi.
4.1.2 KRŠITVE PRAVIC UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA
V nadaljevanju diplomske naloge bom navedla skupino kršitev otrok in udeležencev
izobraževanja v obdobju od leta 2005 do leta 2010. Med kršitve udeležencev
izobraževanja sodijo kršitve ocenjevanja, vzgojnega ukrepanja, zagotavljanja varnosti,
kršitve nasilnega ravnanja, izvajanja kurikuluma ter še nekatere druge kršitve. Te kršitve
bom podrobneje opredelila za leto 2008.
Tabela 13: Število kršitev na področju izpolnjevanja pravic in dolžnosti otrok ter
udeležencev izobraževanja v obdobju 2005−2010

Redni
nadzor
Izredni
nadzor
SKUPAJ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

31

53

44

72

84

113

69

87

78

120

164

173

100

140

122

192

248

286

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
Število kršitev na področju izpolnjevanja pravic in dolžnosti otrok ter udeležencev
izobraževanja sorazmerno narašča, največji porast kršitev pripisujemo letu 2010. V letu
2005 je bilo najmanjše število kršitev na področju izpolnjevanja pravic in dolžnosti otrok
ter udeležencev izobraževanja, le-teh je bilo 100. V naslednjem letu se je število kršitev
povečalo za 40. Iz tabele zaznamo rahel upad kršitev v letu 2007, le-teh je bilo 122. Nato
pa se je v letu 2008 število kršitev močno povečalo, v tem letu beležimo kar 192 kršitev. V
letu 2009 je Inšpektorat na rednem nadzoru ugotovil 84 kršitev, na izrednem nadzoru pa
kar 164 teh kršitev. V letu 2010 so se kršitve udeležencev izobraževanja še povečale in
dosegle kar 286 kršitev.
Tabela 14: Kršitve pravic otrok in udeležencev izobraževanja v letu 2008

Potrjene na
izrednem nadzoru

Potrjene na
rednem nadzoru

Skupaj

%

Ocenjevanje

35

25

60

31

Vzgojno ukrepanje

16

14

30

16

15

9

24

12

10

6

16

8

Področja kršitev

Zagotavljanje
varnosti
Kurikul,
obremenitve,

47

oblike
Dopuščanje
nasilnega ravnanja

9

0

9

5

Drugo

35

18

53

28

Skupaj

120

72

192

100

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2008
Po navedbah Inšpektorata kar 31 % delež kršitev pravic otrok in udeležencev
izobraževanja predstavlja področje ocenjevanja. Na rednem in izrednem nadzoru je bilo
skupaj potrjenih 60 kršitev. 16 odstotni delež predstavljajo kršitve na področju vzgojnega
ukrepanja nato z 12 odstotki sledijo kršitve zagotavljanja varnosti. Namanjši delež kršitev
pripada dopuščanju nasilnega ravnanja, le-teh je bilo 5 odstotkov. Skupaj je bilo v letu
2008 192 kršitev pravic otrok in udeležencev izobraževanja. V nadaljevanju navajam
podroben pregled vsebin posameznih ugotovljenih kršitev pravic otrok in udeležencev
izobraževanja.
Inšpektorat ugotavlja, da na področju preverjanja znanja učitelji ne ugotavljajo
ustreznega predznanja, preučevanje znanja ni načrtovano oziroma opravljeno pred
ocenjevanjem. Pogosto se pojavlja, da ocenjevanje znanja ne poteka sproti skozi vso
šolsko leto, pisne naloge pa niso izročene učencem. Le-te so prezahtevne, učitelji pa
ponekod še ocenjujejo domače naloge. Pred ocenjevanjem se ne ugotovlja predznanje,
torej ne preverjajo znanja, same pisne naloge pa so prezahtevne oziroma preobsežne.
Učitelji že ocenjene pisne izdelke popravljajo z zviševanjem točk ter posledično v zadostno
oceno, gre predvsem za pisne izdelke učencev, ocenjenih z negativno oceno, da ne pride
do presežene tretjine nezadostnih ocen. Inšpektorat ugotavlja, da se še vedno pojavljajo
vmesne in delne ocene. V primeru, da učenec ne zagotavlja minimalnih standardov
znanja, učitelj zadeve ne obrazloži, ni analize vzrokov za neuspeh, vpis ocen se ne opravi
v predpisanem roku, prekoračitev ocenjevalnih dni v tednu ali pa v ocenjevalnem obdobju
ni bilo nobene ocene. Tudi do leta 2010 so Inšpektorji zaznali, da se še vedno pojavlja, da
pisne naloge učencem niso izročene. Na področju javnosti ocenjevanja, merila
ocenjevanja ter cilji in standardi niso predstavljeni, kar pomeni, da pred ocenjevanjem
učencem niso znane meje za ocene, učitelji jim velikokrat ne omogočajo vpogled v
ocenjene pisne izdelke, prav tako pa ni ažurnega obveščanja o rezultatih. Pri določitvi
splošnega uspeha posameznika učitelji ne upoštevajo dosežkov učenca, določitev
splošnega uspeha ni razvidna iz zapisnika, oziroma se splošni uspeh določa po aritmetični
sredini. Komisija je v postopkih obravnave ugovorov pogosto nepravilno sestavljena, ne
vodi zapisnika o postopku reševanja oziroma ne opredeli vseh ugovornih navedb. Prav
tako prihaja do neustrezne sestave izpitne komisije, višje šole morajo v primerih, ko se
predmetni izpiti opravljajo tretjič, le-te izvajati pred komisijo, na popravnih izpitih pa se
pojavljajo prezahtevne ali preobsežne naloge.
S področja vzgojnega ukrepanja so bile pravice v letu 2008 kršene v 30-ih primerih, kar
predstavlja 16-odstotni delež vseh kršitev s tega področja. Ugotovljene kršitve v izrekanju
vzgojnih ukrepov so po vsebini podobne kot v preteklem letu. Vzgojno-izobraževalni
organi nepravilno vodijo postopke izrekanja, kar vodi v pomanjkljivo oziroma neustrezno
vodeno dokumentacijo o postopku, predvsem se kaže pri vodenju map vzgojnih ukrepov,
v katerih je razvidno, da ni predloga za vzgojno ukrepanje, sklepi pa nimajo obrazložitve,
kar pa kaže na nedoslednost pri vodenju postopkov. Pogoste pomanjkljivosti so na primer,
da ni zagovora dijaka, ni pridobljenih mnenj, ni upoštevana postopnost izrekanja ukrepov,
očitano dejanje ni okvalificirano kot kršitev. V postopku pogosto niso zbrana vsa dejstva in
dokazi za očitano dejanje. Pri oblikovanju predloga za odločitev o vzgojnem ukrepu se
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premalo upošteva osebna zrelost kršitelja, nagibi, okoliščine dogodka, postopnost in
posledice ukrepanja. Po navedbah Inšpektorata je kar nekaj pomanjkljivosti in
nepravilnosti na področju vzgojnega ukrepanja, in sicer: pomanjkljivo vodenje postopka
izrekanja vzgojnega ukrepa: ni dokumentacije o dejanjih v postopku, niso opravljeni vsi
predpisani postopki pred izrekom ukrepa, učencu na primer ni bila dana možnost
zagovora, neutemeljenost izrečenega opomina, starši pred izrekom ukora oddelčnega
učiteljskega zbora niso bili obveščeni o kršitvah, izdani sklep oziroma obvestilo o
vzgojnem ukrepu ne vključuje ustrezne obrazložitve ali pa je le-ta skopa, brez konkretnih
ugotovitev itd. (LP, 2008).
Tabela 15: Odrejeni ukrepi na področju šolstva za leto 2010

INŠPEKCIJSKI UKREPI

ŠTEVILO

Inšpekcijska opozorila

355

Predlogi

104

Seznanitev ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in ukrepi

11

Predlogi ukrepov pristojnim organom

10

Razveljavitev ocen in odreditev ponovnega ocenjevanja znanja

3

Predlogi za uvedbo disciplinskega postopka

3

Predlogi za razrešitev ravnatelja

2

Odreditev vrnitve nezakonito zbranih prispevkov staršev

3

Prepoved zbiranja in porabe prispevkov za namene je v
nasprotju s predpisi

1

Predlog razrešitve pomočnika ravnatelja

1

Prijava kaznivega dejanja

4

Uvedba postopka zaradi prekrška

11

SKUPAJ

580
Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010

Na podlagi ugotovljenih dejanskih kršitev in nepravilnosti je bilo odrejenih 580
inšpekcijskih ukrepov. Odrejeni ukrepi so bili izvršeni v zahtevanem roku, največ ukrepov
pa predstavljajo inšpekcijski ukrepi, le-teh je bilo kar 355. Nato sledijo predlogi,
seznanitve kršiteljev z ugotovljenimi nepravilnostmi ter ukrepi in predlogi ukrepov
pristojnim organom. Inšpektorji so v 11-ih primerih uvedli postopke zaradi prekrška ter
izdali 4 ukrepe s prijavo kaznivega dejanja.
V primeru, da ravnatelj vrtca ali šole ne izvaja predpisanih nalog ali da ne uresničuje
odločb, ki jih je odredil Inšpektorat v rokih, se predlaga svetu vrtcev ali šole razrešitev
ravnatelja. V letu 2008 sta bila dva takšna primera in en primer razrešitve pomočnika
ravnatelja. ZSolI pa določa, da lahko inšpektor za šolstvo v primeru kršitev predlaga
ravnatelju tudi uvedbo postopka za prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Inšpektorat lahko
pristojnemu organu tudi predlaga razveljavitev aktov vrtca ali šole; tiste akte, ki so v
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nasprotju z zakoni in predpisi. Ministrstvu za šolstvo in šport lahko predlaga tudi izbris
šole ali vrtca iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov.
Inšpektorji so v treh primerih razveljavili ocene in odredili ponovno odločanje. V primeru
kršitev ocenjevanja znanja lahko Inšpektorat določi izvedence za pedagoško področje.
Inšpektor ima pravico do suspenza oseb, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, če je storila kršitev pod vplivom drog in alkohola ali izvaja fizično nasilje nad
udeleženci izobraževanja. Razlogi za suspenz so navedeni v ZSolI (16. člen). Suspenz
lahko inšpektor izreče ustno, pritožba zoper odločbe pa ne zadrži izvršitve.

4.2 ANALIZA INŠPEKCIJSKIH NADZOROV NA PODROČJU ŠPORTA

Inšpektorji na področju športa opravljajo nadzor nad izvajanjem Zakona o športu, Zakona
o omejevanju porabe alkohola na športnih prireditvah, Uredbe o splošnih ukrepih v
športnih objektih na športnih prireditvah in nad pravilnikom o usposabljanjem strokovnih
delavcev v športu.

Tabela 16: Inšpekcijski postopki v športu v obdobju od 2005 do 2010

NADZORI
REDNI
IZREDNI
SKUPAJ

2005
72
11
83

2006
75
6
81

2007
133
6
139

2008
185
19
204

2009
231
37
268

2010
260
31
291

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
Na področju športa je v nasprotju z inšpekcijskimi nadzori več rednih, kot izrednih
nadzorov. V letu 2005 so inšpektorji opravili le 83 nadzorov, v letu 2006 se je število leteh celo zmanjšalo na 81, saj je Inšpektorat prejel le 6 pobud. Močan porast je zaznati
tudi v letu 2009, ko je športna inšpekcija opravila 268 rednih in kar 37 izrednih nadzorov
ter skupaj 268 inšpekcijskih nadzorov. Tudi v letu 2010 je Inšpektorat povečal obseg dela,
predvsem rednih nadzorov, ki jih je opravil 260.

Tabela 17: Načrtovani inšpekcijski nadzori

NAČRTOVANI NADZORI

2009

2010

Redni

231

256

Izredni

16

20

SKUPAJ

247

267

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata, 2010
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V letu 2010 je Inšpektorat načrtoval 267 inšpekcijskih postopkov v športu, opravil pa jih je
291, kar pomeni, da je za 5 odstotkov presegel načrtovan obseg dela. Vendar pa v okviru
postopkov največ presegajo izredni postopki, le-teh je bilo načrtovanih 20, opravljenih pa
37 postopkov. Rednih nadzorov je bilo načrtovanih 256, opravljenih pa 260 postopkov.
Tudi v letu 2009 je Inšpektorat opravil več dela, kot ga je načrtoval, in sicer kar za 8
odstokov več. Inšpektorji so opravili enako število rednih nadzorov, kot so jih načrtovali,
torej 231 postopkov, ter prejeli večjo število pobud od načrtovanih.

4.3 PODROČJA KRŠITEV V ŠPORTU

V naslednji tabeli sem prikazala število kršitev, ugotovljenih na rednih in izrednih nadzorih,
v športu od leta 2005 do 2010. Področja kršitev so razporejena v štiri skupine, znotraj
katerih so podskupine. Torej na področju nadzora normativov in standardov inšpektorji
preverjajo pravilnost nad letnimi programi športa, merila, javne razpise.
Tabela 18: Ugotovljene kršitve v športu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I. NORMATIVI IN STANDARDI

28

26

5

5

0

108

Letni program športa

12

11

5

3

0

63

Merila za izvajanje letnega
programa športa

6

5

0

2

0

42

Javni razpis

5

7

0

0

0

2

Pogodbe z izvajalci

5

3

0

0

0

1

120

113

306

499

657

620

26

41

59

100

238

117

Zdravniški pregledi

94

32

158

323

413

346

Članstvo v društvih

0

23

49

38

0

0

Akti društev in izvajalcev

0

17

51

38

6

157

III. NAMENSKA PORABA JAVNIH
SREDSTEV

0

2

1

10

1

3

IV. ŠPORTNE PRIREDITVE

20

22

5

4

48

39

SKUPAJ

168

163

317

518

706

770

II. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA
OPRAVLJANJE NALOG V ŠPORTU
NACIONALNEGA POMENA
Izobrazba in usposobljenost
strokovnih delavcev

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata, 2010
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V zadnjem letu je močno naraslo kršitev na področju letnega programa športa, kjer so
inšpektorji ugotovili nepravilnosti v vsebini programa, npr. ni določen obseg sredstev.
Letni program športa je podlaga za javni razpis. Na področju javnih razpisov je kršitev
manj. V tistih kršitvah, ki pa se pojavljajo, gre predvsem za primere, ko se vsebina
javnega razpisa ne ujema z letnim programom športa. Tudi na področju pogodb z izvajalci
je ugotovljeno minimalno število prekrškov, gre za nadzor nad 11. členom ZSpo, ko mora
biti pogodba podpisana v skladu s tem členom.
Na področju izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena je
kršitev največ, izstopajo predvsem kršitve na področju zdravniških pregledov. ZSpo v 43.
členu določa, da so za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih
panožnih športnih zvez obvezni prehodni in obdobni zdravstveni pregledi. Problem je v
tem, da brezplačne preglede kategoziranih športnikov omogočata le dve zdravstveni
ustanovi in jih financira Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, kar pa povzroča dolge
čakalne dobe.
Strokovni delavci v športu morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in morajo biti
usposobljeni. To področje ureja VII poglavje ZSpo.
Zadnja leta ni bilo kršitev na področju članstva v društvih. Vendar so se močno povečale
kršitve v aktih društev in izvajalcev.
Tudi na področju namenske rabe javnih sredstev je bilo ugotovljeno majhno število
kršitev. V letu 2008 sta bila zaradi teh kršitev podana dva predloga za začetek postopka
za izbris društev iz registra, en predlog pa je bil podan pristojnemu davčnemu uradu.
V letu 2008 je bilo na področju kršitev športnih prireditev največ ugotovljenih kršitev
takšnih; da gledalci niso opozorjeni na to, katerih predmetov ne smejo nositi v prireditveni
prostor.

Grafikon 7: Področja kršitev v športu

Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010
Iz Grafa 7 je razvidno, da večinski delež predstavljajo kršitve izpolnjevanja pogojev za
opravljanje nalog v športu, ki so nacionalnega pomena. Največji delež teh kršitev
predstavljajo kršitve zdravstevnih pregledov športnikov.
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4.4 INŠPEKTORAT KOT PREKRŠKOVNI ORGAN

Inšpektorat od leta 2005 kot prekrškovni organ vodi hitre postopke in tudi izreka globe.
Začetek leta 2005 je zaznamoval prenovljen Zakon o prekrških (Uradni list 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-I19/05/11, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006,
139/2006 Odl.US:U-I-69/06-16, 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.), 76/2008ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US:U-I-56/08-15, 45/2010-ZinPK, 9/2011, 10/2011
Odl.Up-319/0-14, U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US:Up 456/10-22, U-I-89/10-, 29/2011-UPB8,
43/2011 Odl.US:U-I-66/10-8, v nadaljevanju ZP), ki je bil podlaga za prenos pristojnosti
nadzora. ZP, ki je začel veljati s 1. 1. 2005 je dal šolski inšpekciji pristojnosti
prekrškovnega organa. Postopek pri prekrškovnemu organu vodi inšpektor, kot
pooblaščena uradna oseba in odloča v hitrem postopku. Postopek se uvede po uradni
dolžnosti ter se vodi ločeno in posebej od inšpekcijskega postopka, kar pomeni tudi
posebno in drugačno vodenje zadev ter zahteva sodelovanje z drugimi pristojnimi organi.
Inšpektorat za šolstvo in šport je hkrati tudi prekrškovni organ, vendar ne more nastopati
kot samo prekrškovni organ, saj prekrškovnih postopkov ne more izvesti brez predhodno
uvedenega inšpekcijskega postopka. Inšpektor najprej na podlagi pobude ali po programu
uvede inšpekcijski postopek in preveri kršenje predpisov. Če ugotovljeno dejansko stanje
predstavlja prekršek, se vzporedno z inšpekcijskim postopkom uvede še hitri prekrškovni
postopek (glej Upravna svetovalnica, 2009).
Inšpektor lahko na podlagi ZP, kot pooblaščena uradna oseba za vodenje prekrškovnega
postopka izda naslednje prekrškovne ukrepe, in sicer; opozorila, opomine ter globe,
plačilne naloge za stroške postopkov ali obdolžilne predloge sodiščem (LP, 2008).
Prekrškovni organ mora v primeru, ko ugotovi, da obstajajo pogoji za izvedbo postopka o
prekršku v okviru svojih pooblastil zbrati obvestila in dokaze o prekršku. Po ZUP, v okviru
načela zaslišanja stranke ni dopustno zamolčanje pomembnih dejstev in okoliščin, prav
tako ni dopustno laganje. V prekrškovnem postopku ima kršitelj nekoliko drugačne
pravice, saj ima pravico biti opozorjen, pravico do molka ter privilegij proti samoobdolžitvi
(glej Upravna svetovalnica, 2011).

Tabela 19: Število prekrškovnih postopkov v letih od 2005 do 2010

ŠTEVILO

2005

2006

2007
53

2008

2009

2010

PREKRŠKOVNIH
POSTOPKOV
ŠOLSTVO

4

21

43

36

119

136

ŠPORT

10

11

12

14

78

20

SKUPAJ

14

32

55

50

197

156

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010

V letu 2005 so bili na področju šolstva uvedeni štirje hitri prekrškovni postopki; število leteh je tako majhno zaradi tega, ker področna zakonodaja ni bila usklajena z ZP. Zakoni,
kot so ZPSI, ZGla, ZGim in nekateri drugi, niso imeli opredeljenih kazenskih sankcij
oziroma so bile le-te neusklajene z veljavnimi predpisi. Zaradi navedene problematike
šolska inšpekcija v veliki večini primerov konkretnih rešitev ni mogla sankcionirati v
postopku o prekršku. Na področju športa je bilo v letu 2005 obravnavanih 10 postopkov o
prekrških.
Število prekrškovnih postopkov se je v letu 2006 povečalo na skupaj 32 prekrškovnih
postopkov. K povečanju prekrškovnih postopkov so vplivale spremembe šolske
zakonodaje, zakoni ZGim, ZVrt, ZIO, ZOsn in še nekateri drugi zakoni, ki so na novo
opredelili oziroma dopolnili posamezne kršitve kot prekrške v posameznih kazenskih
določbah. Na področju šolstva so inšpektorji opravili 21 prekrškovnih postopkov, na
področju športa pa je bilo izvedenih 11 prekrškovnih postopkov.
Tudi v naslednjem letu je Inšpektorat izvedel večje število prekrškovnih postopkov, v
šolstvu 43 ter v športu 12 prekrškovnih postopkov. Nato se je v letu 2008 število uvedenih
prekrškovnih postopkov nekoliko zmanjšalo; skupaj je bilo opravljenih 55 prekrškovnih
postopkov, od tega kar 36 na področju šolstva ter 12 na področju športa. Močan porast
prekrškovnih postopkov je bil v letu 2009, zaradi uveljavitve novele ZOsn, ki je
neobiskovanje pouka opredelila kot prekršek.

Grafikon 8: Prekrškovni postopki v šolstvu in športu

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
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Iz Grafa 8 je razvidno, da se prekrškovni postopki do leta 2008 povečujejo. Velik porast
prekrškovnih postopkov pa je bil v letu 2009, saj je ZOsn opredelil neobiskovanje pouka
kot prekršek. Nato je v letu 2010 število prekrškovnih postopkov v športu močno upadlo,
na področju šolstva pa se jih je še nekoliko povečalo.
Po navedbah Inšpektorata so najpogostejši predlogi za začetek postopka o prekršku zoper
starše otrok, ki jih šole podajo Inšpektoratu in sicer; neobiskovanje pouka učencev,
nevpis otrok v 1. razred osnovne šole in neskladen potek izobraževanja otrok na domu.

Tabela 20: Podani predlogi za prekrške v šolstvu, v letu 2010

PODANI PREDLOGI

ŠTEVILO

I. PODANI PREDLOGI S STRANI ŠOL
Neobiskovanje pouka

92

Neizvrševanje odločb o usmeritvi

27

Nevpis v 1. Razred

4

II. PODANI PREDLOGI NA PODLAGI INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
Vpis razvid

5

Neizvrševanje odločb o usmeriti

4

Neposredovanje dokumentacije

1

Neizdajanje javnih listin

1

III. PODANI PREDLOGI S STRANI DRUGIH ORGANOV

2

SKUPAJ

136
Vir: Prirejeno po Letnem poročilu Inšpektorata, 2010

Inšpektorat je v letu 2010 prejel kar 136 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka s
strani šol, od tega se jih je kar 92 nanašalo na neobiskovanje pouka, 27 na neizvrševanje
odločb o usmeritvi ter 4 na vpis v prvi razred. Na podlagi inšpekcijskega postopka je bilo
uvedenih 11 prekrškovnih postopkov, 2 predloga za uvedbo prekrškovnega postopka pa
sta bila podana s strani drugih organov. Neobiskovanje pouka je problematika predvsem
pri romskih otrocih.
4.4.1 UKREPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
Inšpektor lahko po ZP izda prekrškovne ukrepe, kot so; opomin, opozorilo, izrek globe s
plačilnim nalogom, izrek globe in stroškov postopka z odločbo o prekršku ali odložilni
predlog na pristojno sodišče.
Tabela 21: Število izrečenih ukrepov v prekrškovnem postopku
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ŠTEVILO PREKRŠKOVNIH
UKREPOV

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

47

95

156

307

120

Vir: Prirejeno po Letnih poročilih Inšpektorata od 2005 do 2010
Inšpektorji so najmanj prekrškovnih ukrepov izrekli v letu 2005 in sicer le 4 prekrškovne
ukrepe. Največ pa v letu 2009, kar 307 prekrškovnih ukrepov. V letu 2009 je bil velik
porast prekrškovnih ukrepov predvsem zaradi spremembe ZOsn, ki je neobiskovanje
pouka opredelilo kot prekršek. V naslednjem letu se je število prekrškovnih ukrepov
močno zmanjšalo.

Tabela 22: Izrečeni prekrškovni ukrepi na področju šolstva in športa v letu 2010

PREKRŠKOVNI UKREPI V ŠOLSTVU

ŠTEVILO

Odločba z izrekom globe

44

Odločba z izrekom opomina

24

Predlog za uklonilni zapor

24

Prekrškovna opozorila

9

SKUPAJ

101

PREKRŠKOVNI UKREPI V ŠPORTU

12

Odločba

4

Plačilni nalog

2

Opozorilo

1

Predlog za uvedbo postopka o prekršku

19

Vir: Letno poročilo Inšpektorata, 2010

Inšpektorji so od vseh 101 prekrškovnih ukrepov izdali največ odločb z izrekom globe, in
sicer 44. Izdali so 24 odločb z izrekom opomina in prav toliko predlogov za uklonilni zapor.
Izdali so tudi 9 prekrškovnih opozoril. V športu je bilo v letu 2010 obravnavanih 20
prekrškov, od tega se jih je kar 16 nanašalo na točenje alkoholnih pijač na športnih
prireditvah. Inšpektorji so izdali 19 prekrškovnih ukrepov, in sicer; 12 odločb, 4 plačilne
naloge in 2 opozorili ter izdali 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Glede na to, da je bilo v letu 2009 kar 307 prekrškovnih ukrepov, naslednje leto pa je
število močno upadlo, lahko rečemo, da so prekrškovne sankcije Inšpektorata pripomogle
k učinkovitosti Inšpektorata in odpravi temeljnih pomanjkljivosti.
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5 ZAKLJUČEK

Cilj Inšpektorata RS za šolstvo in šport je varovanje zakonitosti, zaščita pravic otrok,
strokovnih delavcev in staršev ter varovanje avtonomije strokovnih delavcev.
Naloge, pristojnosti in delovne postopke Inšpektorata določajo področni, pretežno
materialni predpisi, ki urejajo določena upravna področja, zakonodaja s področja šolstva
in športa, Zakon o šolski inšpekciji, pravila Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki urejajo
specialne določbe o inšpekcijah, in Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se v
inšpekcijskih postopkih uporablja glede temeljnih načel, pristojnosti organov, izločitve
uradne osebe, procesne sposobnosti in zastopanja strank, občevanja organov in strank,
vročanja, rokov in narokov, poteka glavne obravnave, začetka postopka, postopka za
izdajo odločbe ter izrednih pravnih pravnih sredstev in izvršitve odločbe.
Inšpekcijsko nadzorstvo na področju šolstva in športa je strokovno zahtevno. Je področje
nadzora, ki je zelo razvejano in zaradi specifike dela ter sprememb zakonodaje zahteva od
inšpektorjev posebna strokovna znanja. Zahtevnost delovnega mesta in strokovnost dela
sta določena z ZSolI in z drugimi predpisi. Z začetkom leta 2005 je Inšpektorat začel novo
in odgovorno dejavnost. Inšpektorat je postal prekškovni organ, inšpektorji so prevzeli
določene naloge sodnikov za prekrške in glede na to, so inšpektorji pridobili povsem nova
pooblastila; s tem se je povečal tudi obseg dela Inšpektorata. Z opravljenim strokovnim
izpitom za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku so inšpektorji v letu 2005
postali uradne osebe, ki imajo vsa pooblastila za vodenje in odločanje v hitrem
prekrškovnem postopku. Inšpektorji v hitrem postopku samostojno odkrivajo kršitelje in
izrekajo globe storilcem kršitev.
V letu 2005 je bilo za nadzor od vrtca pa vse do višjih šol in športa pristojnih le 7
inšpektorjev za šolstvo in eden za šport. Področje pa je zahtevalo poznavanje kar 166
predpisov. Zaradi opisane kadrovske situacije je bila vsaj delno prizadeta tudi kakovost
izrednega nadzorstva, saj so morali inšpektorji opravljati določeno delo posredno s
pomočjo telefona, telefaksa in pošte, namesto, da bi se opravil pregled neposredno na
šoli. To pomeni, da takšni pogoji vsekakor ne morejo zagotavljati kakovostnega
opravljanja nalog v zahtevanem obsegu oziroma v kvaliteti. Inšpektorat tudi sam opozarja
na nujno okrepitev števila inšpektorjev.
Inšpektorat spoštuje načelo javnosti, saj pripravlja informacije in jih tudi objavlja na
spletnih straneh ter v medijih. Inšpektorat je z namenom preventivnega ukrepanja
ustanovil tudi spletno stran Inšpektorata, na kateri objavlja vse potrebne informacije in
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obvešča javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih
predpisov.
V vseh letih nadzora je Inšpektorat opravil svoje naloge z zastavljenim programom dela in
jih je kljub premajhnemu številu uslužbencev tudi presegel. Potrjujem hipotezo, ki sem jo
postavila v uvodu, in sicer, da Inšpektorat opravlja svoje naloge v pričakovanem obsegu,
kljub temu, da se kršitve skozi leta povečujejo tako v šolstvu kot v športu.
Na področju šolstva izmed vseh kategorij kršitev najbolj izstopajo kršitve izpolnjevanja
pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja. V vseh letih nadzora je bilo teh
kršitev največ. V letu 2010 predstavlja to področje kar 286 vseh kršitev. Glede na to, da je
področje kršitev izpolnjevanja pravic in dolžnosti ter drugih udeležencev izobraževanja
najbolj prizadeto, sem v diplomski nalogi to področje še podrobneje opisala. V to skupino
kršitev sodijo kršitve ocenjevanja, vzgojnega ukrepanja, dopuščanje nasilnega ravnanja,
zagotavljanja varnosti, kurikul, obremenitve ter druge. V okviru teh kršitev je najbolj
prizadeto ocenjevanje znanja, ki predstavlja tudi največji delež kršitev v okviru
izpolnjevanja pravic in dolžnosti otrok ter udeležencev izobraževanja. V prilogi diplomske
naloge sem dodala primer izvedenskega mnenja, v katerem je pedagoški izvedenec
ugotavljal pravilnost preverjanja znanja in ocenjevanja iz slovenskega jezika. V
inšpekcijske postopke, ki so odrejeni za dokazovanje z izvedenci za pedagoško področje,
je povprečno v vseh letih nadzora vključenih največ osnovnih šol, med prijavitelji pa so na
Inšpektorat podali največ prijav prav starši otrok v osnovnih šolah.
Tudi na področju športa se število kršitev povečuje, med njimi pa je izrazito število kršitev
s področja izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena.
Izmed teh kršitev je največ nepravilnosti s področja zdravstvenih pregledov, saj
brezplačne preglede kategoziranih športnikov v RS omogočata le dve zdravstveni
ustanovi.
Na področju prekrškovnih postopkov se obseg dela povečuje. Največji porast prekrškovnih
postopkov je bil v letu 2009, ko je zaradi uveljavitve ZOsn neobiskovanje pouka
opredeljeno kot prekršek.
Povečuje se tudi število prijaviteljev in na podlagi prijav inšpektorji odkrivajo tudi nove
kršitve. Inšpektorat obvešča javnost na svoji spletni strani in na podlagi poročil o delu
Inšpektorata, vendar bi te ugotovitve in izvedene ukrepe moral predstaviti še širši javnosti
in še nekoliko več v medijih.
Inšpektorat stremi k temu, da je učinkovit in odziven organ, ki kakovostno skrbi za
odpravo kršitev predpisov, katerih izvajanje nadzoruje. Kljub temu šolska inšpekcija
ugotavlja zgolj upoštevanje in uresničevanje zakonskih predpisov, pedagoški nadzor pa je
preveč prepuščen ravnateljem. Vsekakor bi bilo potrebno za učinkovitejše delo na
Inšpektoratu RS za šolstvo in šport povečati število javnih uslužbencev, pa vendar to
področje omejujejo vladni ukrepi, ki omejujejo zaposlovanje v javni upravi.
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PRILOGE
Priloga 1: Izvedensko mnenje o ocenjevanju znanja

Vir: IŠŠ
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Priloga 2: Izvedensko mnenje o ustreznosti individualiziranega programa

VIR: Inšpektorat RS za šolstvo in šport
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