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POVZETEK

Uprava pri svojem delu izvaja različne naloge, s katerimi poskuša zagotoviti čim bolj
dostopne storitve, in opravlja nadzor, ki se izraža v najrazličnejših oblikah in načinih. Z
izvajanjem nadzorov želi doseči, da bi se postopki izvajali v skladu z zakonodajo, ki velja v
Republiki Sloveniji.
Upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev sta inšpekcijski službi, ki
imata pri svojem delu določene pristojnosti, naloge in obveznosti in sem jih v nalogi tudi
predstavila in opredelila. Ena od značilnosti je predvsem ta, da pri delu ne uporabljata
zakona o inšpekcijskem nadzoru, razen določenih členov, ki jih navaja zakon, kar
inšpekcijski službi uvršča v obliko notranjega upravnega nadzora. Upravna inšpekcija in
inšpekcija za sistem javnih uslužbencev sta bili v preteklosti večkrat reorganizirani, od leta
2009 pa delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo znotraj ministrstva za javno
upravo.
Naloga upravne inšpekcije je nadzirati delovanje uprave. Pooblastila za opravljanje
nadzora inšpekciji določata zakon o splošnem upravnem postopku in zakon, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja. Ta dva zakona določata, da je upravna inšpekcija
dolžna opravljati nadzor nad spoštovanjem določb teh dveh zakonov in na njuni podlagi
sprejetih podzakonskih predpisov. Tudi inšpekcija za sistem javnih uslužbencev opravlja
nadzor, vendar ima pooblastila za to določena z zakonom o javnih uslužbencih in pri tem
skrbi zato, da organi javnega sektorja oziroma delodajalci spoštujejo predpise na področju
delovnega prava sistema javnih uslužbencev.
Inšpekcijski službi pri svojem delu obravnavata vsako prejeto prijavo in jo glede na
vprašanje oziroma problem različno obravnavata in v skladu s pooblastili zaključita. Pri
tem vsako leto izdajata vsaka za svoje področje poročilo o delu v preteklem letu. Iz teh
poročil sem uporabila določene podatke in naredila analizo dela Inšpektorata za javno
upravo v obdobju od leta 2007 do leta 2009. Pri tem sem ugotovila, da je upravna
inšpekcija prejela vsako leto manj prijav in opravila vsako leto več inšpekcijskih nadzorov.
Ravno nasprotno pa je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev leta 2009 prejela največ
prijav in v tem letu opravila najmanj inšpekcijskih nadzorov.
Ključne besede: javni sektor, javna uprava, nadzor, inšpekcija, upravna inšpekcija,
inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
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SUMMARY

OPERATION AND COMPETENCE ANALYSIS OF THE INSPECTORATE FOR PUBLIC
ADMINISTRATION
The work of the administration is to execute several projects to ensure more accessible
services. Another task of the administration is supervision, which is executed on many
different levels. The purpose of the supervision is to ensure that all of the proceedings are
executed in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia.
The public sector incorporates the bodies that execute various proceedings and tasks for
legal and natural persons, in order to ensure and impose on them certain rights, duties
and obligations. Due to the fact that the legal and natural persons form the weaker link of
this relationship, they have several means available, with which they can dispute the
decision of the body. One of the means is to forward the question or the problem to the
Administrative Inspection. On the other hand, the people employed in the public sector
are the so-called civil servants, who, according to the legislation, have certain rights and
obligations. The employees have the right to appeal to the Inspection of the Civil Service
System, in case of nonfulfillment of these rights and obligations to the employees by the
employer.
The Administrative Inspection and the Inspection of the Civil Service System are
inspectorates with specific competence, tasks and duties, which are also presented and
defined in this thesis. One of the main characteristics is that they do not refer to the
Inspection Act, with the exception to specific articles, cited in the legislation. Due to that
fact, both inspectorates belong to a form of internal administrative control. The
Administrative Inspection and the Inspection of the Civil Service System have been
reorganized several times in the past and are currently a part of the Inspectorate of the
Republic of Slovenia, which is a body within the Slovene Ministry of Public Administration.
Within its line of work, the inspectorates handle every received complaint, which are
handled accordingly to their problem and concluded in compliance with their authority.
Both inspectorates publish annual work reports for the previous year for their area.
Certain data from these reports was used in the analysis of the work of the Inspectorate
of the Republic of Slovenia between the years 2007 and 2009.
Key words: public sector, public administration, state administration, supervision,
inspection, inspection service, Administrative Inspection, Inspection of the Civil Service
System
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UVOD

Javni sektor lahko opredelimo kot tisti pojem, ki ga sestavljajo vsi organi oziroma sistemi,
ki so financirani s strani države v celoti ali vsaj deloma. Cilj financiranja s strani države je,
da so te storitve, ki jih javni sektor izvaja vsem uporabnikom dostopne pod enakimi
pogoji. Ti organi pri svojem delu velikokrat odločajo o pravicah, dolžnostih in obveznostih
strank, zato poznamo najrazličnejše možne načine, s katerimi imajo stranke v postopku
pravico svoje interese zaščititi in uveljavljati. S tem se možnost samovoljnega odločanja
organov poskuša preprečiti in omogočiti izvajanja pravnega reda v državi.
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004, 68/2006) upravo obravnava v treh členih. V teh členih ustava ne določa niti
organizacije državne uprave niti njenih funkcij, ampak je to urejeno z zakoni. Osrednji
zakon, ki obravnava državno upravo, je Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št.
52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004,
24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009; v nadaljevanju
ZDU-1), ki določa, da je državna uprava del izvršilne veje oblasti in opravlja upravne
naloge. Upravna inšpekcija ima podlago za delovanje v ZDU-1, Zakonu o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010; v nadaljevanju ZUP) ter tudi v Zakonu o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 96/2005-UPB1,
109/2005-ZDavP-1B, 113/2005-ZInfP, 28/2006, 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2; v
nadaljevanju ZDIJZ). Medtem ko ima inšpekcija za sistem javnih uslužbencev podlago za
svoje delovanje v Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10,
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl. US: U-I-227/06-27,
11/2007 Skl. US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,
69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13; v nadaljevanju ZJU).
V magistrskem delu sem poleg ugotavljanja pristojnosti za delovanje upravne inšpekcije in
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev poskušala obe inšpekciji uvrstiti v eno od oblik
oziroma vrst nadzorov, ki jih poznamo v Republiki Sloveniji.
Nadzor se je in se še vedno povezuje z državo, njeno avtoriteto in močjo. Oblast je vedno
nadzorovala ravnanje svojih podložnikov. Namen države je, da se zakoni in predpisi, ki so
sprejeti, tudi izvršujejo. Iz tega razloga država ustanavlja razne nadzorne organe, ki jih
danes največkrat poimenujejo »inšpekcije«. Nadzor se izvaja na vseh upravnih področjih,
kjer se izkazuje javni interes in kjer ta interes fizičnim ali pravnim osebam prepoveduje,
zapoveduje ali omejuje določeno ravnanje.

1

Glede na raznolikost upravnih dejavnosti so s tem povezane tudi raznolike oblike nadzora,
in sicer ločimo politični in pravni nadzor, formalni in neformalni nadzor, nadzor zakonitosti
dela, nadzor nad rezultati dela, načinom in vsebino dela, nadzor ekonomičnosti
poslovanja, prehodni in naknadni nadzor, finančni nadzor ...
V okviru upravnega nadzora, ki spada med formalno obliko nadzora, ločimo notranji
(interni) in zunanji (eksterni) upravni nadzor.
Upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev sta inšpekcijski službi, ki
trenutno delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo, ki je organ v sestavi ministrstva
za javno upravo. Ustanovljen je bil leta 2009 z Uredbo o organih v sestavi ministrstev
(Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1, 138/2004, 52/2005, 82/2005,
17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007, 64/2008-ZViS-F, 63/2009, 69/2010). Pred tem sta
bili upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev organizirani različno.
Upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev sta poimenovani kot
inšpekciji, ampak je treba poudariti, da opredelitev oziroma poimenovanje še ne pomeni,
da ju lahko štejemo za »pravi« inšpekciji, ki imata podlago za svoje delovanje v Zakonu o
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1; v
nadaljevanju ZIN). V določenem segmentu morata upravna inšpekcija in inšpekcija za
sistem javnih uslužbencev delovati po ZIN.
Organi, kjer upravni inšpektorji smejo oziroma morajo opravljati nadzor, so vsi organi
državne uprave, drugi državni orani, organi samoupravne lokalne skupnosti in nosilci
javnih pooblastil. Inšpektorji za sistem javnih uslužbencev pa opravljajo nadzor praviloma
le v državnih organih in upravah lokalne skupnosti, razen če se prijava nanaša na kršitve
določb iz prvega dela ZJU, kar pomeni vključno do 21. člena tega zakona, opravijo nadzor
tudi v ostalem delu javnega sektorja. Pri analizi dela upravne inšpekcije in inšpekcije za
sistem javnih uslužbencev opredeljujem, v katerih organih je bilo največ prijav, katere
kršitve so bile zaznane in kakšne ukrepe so inšpektorji izdali v izbranem obdobju
proučevanja.
Namen magistrskega dela je predstaviti upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih
uslužbencev z vidika pristojnosti, organizacije, načina ukrepanja inšpektorjev in to
primerjati z drugimi inšpekcijskimi službami. Namen dela je tudi prikazati, kako so
spremembe zakonodaje vplivale na delo in razvoj upravne inšpekcije in inšpekcije za
sistem javnih uslužbencev.
Cilj magistrskega dela je analiza pristojnosti in delovanja upravne inšpekcije in inšpekcije
za sistem javnih uslužbencev. Analizo dela upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem
javnih uslužbencev sem naredila za obdobje od leta 2007 do leta 2009. S tem sem
ugotovila, kako je sprememba zakonodaje vplivala na delo upravnih inšpektorjev in
inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev. Z analizo dela Inšpektorata za javno upravo
2

sem ugotovila učinkovitost delovanja upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev.
Glede dosedanjih raziskovanj v Republiki Sloveniji na področju dela upravne inšpekcije in
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev sem ugotovila, da ni pomembnejših raziskav.
Raziskave so narejene na področju dela posamezne inšpekcije, predvsem glede števila
prijav, števila izdanih ukrepov, organov, ki so bili nadzorovani, vsi ti podatki pa so
objavljeni v poročilih o delu posamezne inšpekcije za posamezno leto. Pomembno vlogo
pri raziskavah na področju inšpekcijskih služb ima tudi inšpekcijski svet, ki izdaja skupno
poročilo o delu inšpekcijskih služb za posamezno leto na podlagi poročil posamezne
inšpekcijske službe. Narejena je bila tudi raziskava na področju učinkovitosti inšpekcijskih
služb v letu 2010, katere avtor je mag. Domen Bizjak, z naslovom Inšpekcijske službe
med učinkovitostjo in kakovostjo. Na podlagi teh raziskav sem v magistrskem delu
ugotovila vpliv sprememb zakonodaje na delo upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem
javnih uslužbencev. Te raziskave so mi pomagale tudi pri ugotavljanju učinkovitosti
njunega dela. Ena od pomembnih raziskav na področju dela upravne inšpekcije je
magistrsko delo Roberta Lainščka z naslovom Pooblastila in status upravne inšpekcije pri
nadzoru upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji iz leta 2007.
Na področju analiziranja oziroma opredeljevanja pojmov, ki sem jih predstavila v
magistrskem delu, sem ugotovila, da so ti dobro opredeljeni in razčlenjeni. Zato sem
izluščila bistvo v segmentu, ki je pomemben za boljše razumevanje vsebine magistrskega
dela.
Pri raziskovanju sem se osredotočila predvsem na sekundarne vire, iz katerih sem črpala
teoretično izhodišče. Pomemben prispevek je dala tudi analiza primarnih virov. Glavni
primarni viri so zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo področje upravne inšpekcije in
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev. Primerjalno metodo sem uporabila za primerjavo
med zakonodajo in predhodno pravno ureditvijo upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem
javnih uslužbencev. S statistično metodo in metodo analize sem preverila podatke,
pridobljene iz letnih poročil o delu upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev ter letnih poročil inšpekcijskega sveta.
Magistrsko delo je sestavljena iz dveh področij. Prvi del se nanaša na teoretične
opredelitve tistih pojmov, ki so pomembni za razumevanje naloge. Osredotočila sem se na
pojma uprava in nadzor. Z drugim delom pa sem se osredotočila na delo Inšpektorata za
javno upravo, kjer sem iz poročil o delu upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev prišla do določenih ugotovitev.
V okviru raziskovanja sem si določila dve hipotezi, in sicer:
H1: V matičnih zakonih upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
nimata enakih pristojnosti, kar otežuje njuno delo.
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H2: Učinkovitost Inšpektorata za javno upravo (oziroma upravne inšpekcije in inšpekcije
za sistem javnih uslužbencev) v obdobju 2007–2009 z leti narašča. Pri tem je ta hipoteza
razdeljena na dve podhipotezi:
H2.1: Učinkovitost inšpekcije skozi leta je razvidna iz naraščajočega števila
prejetih prijav in opravljenih pregledov ter števila izrečenih ukrepov.
H2.2: Učinkovitost inšpekcije skozi leta je razvidna iz čedalje manjše teže
prijavljenih in ugotovljenih kršitev ter ne ponavljanja istih kršitev pri istih organih.
Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Najprej sem opredelila osnovne pojme,
ki so ključni za razumevanje vsebine magistrskega dela. Osredotočila sem se na pojma
nadzor in uprava ter poskušala prikazati razmerje med njima. Opredelila sem tudi vrste
nadzora, ki jih omenja literatura.
V tretjem poglavju sem opredelila inšpekcijski nadzor, kar mi je pomagalo, da sem v
nadaljevanju laže predstavila podobnosti in razlike med upravno inšpekcijo in inšpekcijo za
sistem javnih uslužbencev ter drugimi inšpekcijskimi službami. Poudarek sem namenila
načelom delovanja inšpekcijskih služb, ki veljajo tudi za delo upravne inšpekcije in
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev. Omenila sem inšpekcijski svet, njegove
pristojnosti in naloge v razmerju do inšpekcijskih služb. V tem delu magistrskega dela sem
omenila, kako imajo organizirano upravno inšpekcijo v Republiki Avstriji, in predstavila še
primerjavo organizacije in načina dela upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji.
V naslednjem poglavju sem podrobneje opredelila upravno inšpekcijo in se usmerila na
njen zgodovinski razvoj delovanja. Opredelila sem pravno podlago, ki upravni inšpekciji
omogoča delovanje. Nadalje sem se osredotočila na organe, pri katerih upravna inšpekcija
lahko opravlja nadzor. Pri tem sem izpostavila pooblastila, ki jih upravni inšpektorji imajo,
in predstavila, katerih ukrepov se lahko inšpektorji poslužujejo. Po istih točkah sem v
naslednjem poglavju opredelila tudi inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev.
V posebnem poglavju sem predstavila podobnosti ali razlike med upravno inšpekcijo in
inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev ter drugimi inšpekcijskimi službami.
Analizo dela Inšpektorata za javno upravo sem proučevala v obdobju od leta 2007 do leta
2009, pri tem sem analizo razdelila v dva dela. Prvi del predstavlja analizo dela upravne
inšpekcije na podlagi poročil upravne inšpekcije za obdobje od leta 2007 do leta 2009. V
drugem delu pa sem naredila analizo dela inšpekcije za sistem javnih uslužbencev na
podlagi izdanih poročil o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev. Pri analizi dela
obeh inšpekcij so me zanimali kazalniki:
 število prejetih prijav,
 število opravljenih pregledov in
 število in vrsta izdanih ukrepov.
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S pomočjo teh kazalcev sem lahko potrdila oziroma ovrgla drugo hipotezo. Pri analizi dela
Inšpektorata za javno upravo me je zanimalo tudi, ali se prijave v izbranem obdobju
nanašajo na iste kršitve glede na vsebino, ali se z leti vidi učinek delovanja posamezne
inšpekcije in ali so kršitve glede na vsebino drugačne. Pri tem sem določene podatke
pridobila tudi z opravljenimi intervjuji. Intervju sem opravila prek elektronske pošte 6. 7.
2011 z upravnim inšpektorjem mag. Robertom Lainščkom. V zaključku sedmega poglavja
sem naredila povzetek analize dela Inšpektorata za javno upravo.
Osmo poglavje vsebuje povzetek ključnih ugotovitev raziskave in potrjevanje hipotez, ki
sem si jih zastavila v nalogi. Glede na raziskavo in pridobljene podatke sem hipoteze
potrdila oziroma ovrgla.
Literaturo, potrebno za pisanje magistrskega dela, sem imela dostopno, prav tako poročila
o delu upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev, ki so objavljena na
portalu ministrstva za javno upravo. Težave sem imela pri analiziranju poročil o delu
upravne inšpekcije, saj določeni podatki niso bilo razvidni, npr. poročilo o delo upravne
inšpekcije za leto 2009 je vsebovalo podatke, medtem ko poročilo za leto 2007 ne, zato ni
bilo mogoče narediti primerjave. Teh težav pri analiziranju poročil o delu inšpekcije za
sistem javnih uslužbencev ni bilo, saj poročila vsebujejo identične podatke. Na težavo sem
naletela pri intervjujih, ki sem jih želela opraviti in s katerimi bi pridobljene podatke iz
poročil o delu upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev laže
argumentirala. Intervju sem želela opraviti z glavnim inšpektorjem za javno upravo, z
inšpektorjem za sistem javnih uslužbencev in upravnim inšpektorjem. Uspešna sem bila
zgolj pri intervjuju z upravnim inšpektorjem mag. Robertom Lainščkom, s katerim sva
intervju opravila prek e-pošte. Poslala sem mu vprašanja in v zelo kratkem času prejela
odgovore. Z glavnim upravnim inšpektorjem in inšpektorjem za sistem javnih uslužbencev
se za intervju ni bilo mogoče dogovoriti. Njihov odgovor na mojo prošnjo je bil, da zaradi
službenih obveznosti ne morejo sodelovati pri pripravi magistrskega dela. Kar kaže, da
verjetno Inšpektorat za javno upravo ne opravlja svoje svetovalne in preventivne naloge v
razmerju do siceršnjih uporabnikov, kot določata ZUP in ZJU oziroma bi izhajalo iz
preventivne vloge in temeljnih načel inšpekcijskega nadzora, čeprav notranjih inšpekcij.
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2

VLOGA NADZORNIH MEHANIZMOV V UPRAVNEM SISTEMU

2.1 POJEM JAVNE UPRAVE
Družbeni sistem vsake države lahko v splošnem razdelimo v zasebni in javni sektor.
Zasebni sektor temelji na proizvodnji dobrin (proizvodov in storitev) in na njihovi
potrošnji. Zaradi nepopolnosti in neučinkovitosti trga, ki se v praksi kaže na različne
načine, je v družbenem sistemu produkcije potreben tudi javni sektor. Javni sektor
predstavlja mehanizem, ki ga uporabljamo za sprejemanje skupnih, družbenih odločitev.
Gre za način zagotavljanja storitev, ki koristijo pravnim in fizičnim osebam, ter za način
reševanja skupnih problemov (Žurga, 2001, str. 9–11).
Javni sektor bi na splošno lahko opredelili kot zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo
družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti, ki delujejo po
netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem proračunskem financiranju. Javni
sektor se torej financira iz proračuna. Obstaja zato, da bi se zadovoljile tiste potrebe
skupnosti in posameznikov, ki jih tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti (Setnikar – Cankar
in dr., 2005, str. 29).
Slika 1: Javni sektor
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Vir: Po Ferfila in Kovač, 2000, str. 152
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Raziskovalna sfera

Pravosodje

Iz prve slike je razvidno, da je javna uprava del javnega sektorja. Javni sektor je širši
pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja in druge
neprofitne organizacije. Javna uprava pa je sestavljena iz državne uprave, javnih služb in
lokalne samouprave. Državno upravo, ki je ožji pojem od pojma javna uprava, pa
sestavljajo upravi organi (Ferfila in Kovač, 2000, str. 152–153).
Javna uprava in javni sektor se včasih uporabljata kot sinonima, lahko pa javni sektor
razumemo še širše. Tudi Vlada Republike Slovenije razume javni sektor širše kot javno
upravo. Pojem javni sektor bi morali razumeti najširše. Javni sektor bi tako sestavljali
organi državne uprave (državni organi), organi samoupravne lokalne skupnosti, javni
zavodi, druge osebe javnega prava in tudi javna podjetja (Trstenjak, 2003, str. 15).
ZJU in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 72/2003,
115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6,
1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7,
110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E,
80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/0814, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010;
v nadaljevanju ZSPJS) javni sektor definirata kot širši pojem, saj je po drugi točki 1. člena
ZJU in prvem odstavku prve točke 2. člena ZSPJS sestavljen iz državnih organov in
samoupravne lokalne skupnosti, javnih agencij, skladov, zavodov in javnih gospodarskih
zavodov ter drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti. Tretja točka 1. člena ZJU in drugi odstavek prve točke 2.
člena ZSPJS navajata, da javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski
delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja.
S pojmom upravnega organa v praksi označujemo tiste organe javne uprave, ki
sprejemajo odločitve, potrebne v nadaljnjem procesu izvajanja odločitev predstavniškega
organa. Za pojem upravni organ je bistveno, da ga imenuje predstavniški organ, da deluje
po njegovih smernicah in sprejema odločitve za izvajanje odločitev predstavniškega
organa (Bučar, 1969, str. 233–234).
Pomemben prispevek k proučevanju uprave je dal tudi dr. France Bučar (1969, str. 15–
16), ki upravi prepisuje dvojni pomen. Ločuje med upravo v organizacijskem smislu
oziroma formalno upravo, pri kateri gre za celokupnost fizičnih ali pravnih oseb,
pooblaščenih za odločanje na posameznem področju, med katerimi velja organsko utrjen
sistem medsebojnih razmerij, pooblastil in odgovornosti, nadrejenosti in podrejenosti, od
uprave v materialnem oziroma funkcionalnem smislu, pri kateri je mišljen proces
sprejemanja odločitev oziroma odločanje kot posebna dejavnost. Na področju upravljanja
se loči med upravljanjem kot družbenim procesom, ki naj bi vključeval odločanje o ciljih in
odločanje o sredstvih, od upravljanja stvari, kjer gre za neposredno vplivanje na fizični
svet. In čeprav nekateri upravo poimenujejo kot tisti del upravljanja, ki se nanaša na
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odločanje o sredstvih, Bučar meni, da je uprava politična, torej odloča tudi o ciljih. Z
drugimi besedami, uprave ni mogoče pojmovati samo kot sredstvo za doseganje ciljev, saj
sodeluje pri odločanju o ciljih, to pa opredeljuje njeno političnost. Pri odločanju gre vedno
za nek izbor med različnimi potrebami in izbiro med različnimi možnostmi za zadovoljitev
teh potreb. Pri tem je zelo pomembna strokovna pomoč, upravljanje torej potrebuje
posebno strokovno znanje za lažje odločanje. Te dejavnosti, ki so strokovne in se jih šteje
za pomožne dejavnosti, Bučar imenuje strokovno-tehnična uprava.
Upravo lahko opišemo kot tisto dejavnost, ki je v okviru človekovega organiziranega
delovanja nujna sestavina. Vezana je na obstoj določene druge organizirane dejavnosti,
saj sama zase sploh ne more oziroma nima smisla obstajati. Vsaka organizacija opravlja
različne dejavnosti in ena izmed dejavnosti je upravna dejavnost. Dejavnosti podjetja v
medsebojni povezanosti zagotavljajo, da organizacija uresničuje zastavljene cilje
(Rakočevič, 1994, str. 19–20).
Javna uprava opravlja naloge javnega pomena, v nadaljevanju bom navedla dobrine, ki
naj bi jih zagotavljala javna uprava. To je storila država za tiste dobrine, ki jih tržno
gospodarstvo ni zagotavljalo ali jih ni pravilno razdeljevalo. To so:
 nekatere dobrine morajo biti na voljo vsem potrošnikom ne glede na položaj v
družbi (npr. določena stopnja izobrazbe, zdravstvenega varstva, kulture ...);
 nekatere storitve je treba potrošnikom celo vsiliti (cepljenje proti nalezljivim
boleznim), nekatere se izvajajo proti volji oseb, ki so jim namenjene (zdravljenje
alkoholikov), nekatere pa se opravijo v korist družbe kot celote;
 nekaterih storitev sploh ni mogoče kupiti, ker so namenjene družbi kot celoti
(splošna varnost);
 pri nekaterih dobrinah ni mogoča tržna menjava, ker ni mogoče določiti
posameznega uporabnika (ceste, parki, trgi), na razpolago morajo biti vsem ob
enakih pogojih;
 na nekaterih področjih sploh ne more priti tržna zakonitost do izraza, ker je v
monopolnem položaju proizvajalec ali potrošnik ali oba (komunalne storitve);
 na nekaterih področjih gre za kontinuirano delovanje, ki mora biti istočasno v prid
vsem (delovanje državne uprave) (Bučar, 1969, str. 45–46).
Z javno upravo, ki je ožji pojem od pojma uprava, se srečujemo v državnih organizacijah.
Te organizacije oziroma državni organi opravljajo naloge javnega pomena oziroma te
naloge poimenujemo javne naloge. Organi z izvajanjem javnih nalog zagotavljajo tiste
dobrine, ki so v družbeni skupnosti nujno potrebne. Namen teh nalog je, da so dobrine
vsakomur dostopne pod enakimi pogoji (Šmidovnik, 1985, str. 129).
Šmidovnik je naloge, ki jih opravlja javna uprava oziroma so to naloge, ki jih opravlja
država, razdelil v štiri kategorije, ki jih je prikazal skozi shemo.
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Slika 2: Shema nalog sodobne javne uprave
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Vir: Šmidovnik, 1985, str. 135
Policijske naloge so tiste naloge, katerih bistvo je nadzor nad ravnanjem fizičnih in pravnih
oseb. S t.i. policijskimi nalogami se ugotavlja, ali ljudje in organizacije delujejo v skladu s
pravili (ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi), ki jih določa družba. Med te naloge
sodijo izdajanje odločb v upravnem in kazenskem postopku, naloge s področja urbanizma
(izdajanje lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja …) in naloge inšpekcijskih služb.
Vsi organi, ki izvajajo policijske naloge, s tem zagotavljajo red in mir, varnost oseb,
premoženja, okolja in zakonitosti.
Javne službe so storitvene dejavnosti oziroma proizvodne dejavnosti iz okvira javne
uprave. V to skupino štejemo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, družbene dejavnosti,
dejavnosti materialne, infrastrukturne in strokovne operativne narave v državni upravi.
Javne službe lahko opravljajo tudi nedržavne organizacije, z določeno državno ingerenco
(npr. šole, bolnice, javni zavodi, javna podjetja) in celo zasebniki (npr. odvetniška in
lekarniška služba).
Pospeševalne, intervencijske in razvojne naloge javne uprave so usmerjene v tržni sektor.
Sodobna država vse bolj posredno ali neposredno posega na različna področja
družbenega življenja. Tako država z različnimi (de)stimulacijami poskuša spodbuditi razvoj
različnih gospodarskih panog zaradi splošnega razvoja in blaginje.
Država s temi nalogami zagotavlja delovanje družbenega in ustavnega sistema. K tem
nalogam prištevamo naloge policije, vojske, pravosodja, sistema vzgoje in izobraževanje
ter druge naloge, ki so povezane z obstojem sistema javne uprave.
Pojem uprava je dostikrat razumljen kot administracija oziroma birokracija, vendar
moramo pojem uprava razlikovati od pojma administracija. Administracija pomeni sledenje
nekim navodilom, medtem ko uprava pomeni dosego nekih rezultatov in prevzemanje
odgovornosti za ta dejanja (Hughes, 2003, str. 45).
Javna uprava ima močan vpliv na posameznika in družbo kot celoto, na njen gospodarski,
socialni in kulturni razvoj. Uspešnost določene države lahko merimo tudi z uspešnostjo
javne uprave. Javna uprava ima pri izvajanju svojih nalog velik problem, kako čim bolj
zagotoviti sposobno, učinkovito, legitimno, odgovorno, odzivno, profesionalno in pravično
javno službo (Brezovšek, 2000, str. 264–265).
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Različna literatura vsebuje različne pristope, s katerimi se obravnava pojem državna
uprava in s tem povezane funkcije. Godec (1993, str. 65–75) predstavi novejši pristop k
obravnavanju funkcij državne uprave in jih loči v tri bistvene: eksekutivno, kurativno in
servisno.
Eksekutivna funkcija zajema izvajanje politike in izvrševanje abstraktnih pravnih norm v
najširšem pomenu besede, vključno s splošno skrbjo za uveljavljanje pravnih predpisov.
To pomeni, da gre za dograjevanje pravnega reda na podlagi že izdanih originalnih norm
in skrb, da se ta pravni red dejansko realizira v družbenem življenju. V to področje tako
sodijo izdajanje izvršilnih predpisov kot splošnih upravnih aktov, odločanje o upravnih
stvareh in upravno nadzorstvo.
Pomemben element kurativne funkcije je stalna skrb za določeno področje. Upravni organi
so dolžni, da spremljajo stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, in dajejo pobude
za reševanje vprašanj in problemov na teh področjih. Delovati morajo samostojno, če so
zato pristojni, ali pa dati iniciativo drugim. Ta funkcija obsega vse tisto, s čimer se
uveljavlja odgovornost na področju, za katerega je državni organ ustanovljen. Ta funkcija
je povezana s pojmom upravnega delovanja, ki je po svojem bistvu trajno, iniciativno in
sistematično.
Servisna funkcija zajema vse tiste naloge, ki jih upravni organi opravljajo za predstavniške
organe in vlado. Pri teh nalogah gre predvsem za najrazličnejše strokovne naloge, k njim
sodi tudi priprava abstraktnih pravnih aktov, zlasti zakonov in predpisov, ki jih izdaja
vlada. Sem sodi še opravljanje vsakovrstnih drugih opravil, ki so potrebna za učinkovito
delovanje zakonodajnega in izvršilnega organa.
Virant (2004, str. 26) navaja, da država do državljanov nastopa v dveh vlogah, v prvi
nastopa kot oblast, v drugi pa kot subjekt. Nekatere dejavnosti oziroma dobrine mora
zagotavljati oblastno (javni red, varnost, prepoved kriminala …), nekatere pa lahko
uveljavlja s servisno vlogo (izgradnja in vzdrževanje infrastrukture, zagotavljanje
določenega obsega izobraževalnih in zdravstvenih storitev …). Virant (2004, str. 67–68)
meni, da lahko funkcije državne uprave delimo na izvrševanje zakonov, državnega
proračuna in drugih političnih odločitev državnega zbora in vlade ter na pripravljanje
strokovnih podlag za politično odločanje vlade in državnega zbora.
ZDU-1 v drugem poglavju navaja upravne naloge, ki jih izvaja uprava. Osmi člen določa,
da uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in druga gradiva
ter nudi strokovno pomoč pri oblikovanju politik. Naslednji člen določa izvršilne naloge
uprave. Uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejme državni zbor, ratificira
mednarodne pogodbe, državni proračun. V ta namen uprava izdaja posamične in interne
akte. Z 10. členom je določeno, da uprava opravlja inšpekcijski nadzor. Enajsti člen
upravo zavezuje, da spremlja stanje na tistih področjih, za katera je pristojna, in skrbi za
razvoj v skladu z veljavno politiko. 12. člen upravi omogoča, da na podlagi zakonodaje
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spodbuja družbeni razvoj, 13. člen pa upravi omogoča zagotavljanje javnih služb v javnih
zavodih in gospodarskih družbah, lahko tudi v upravnih organih.
Funkcije uprave so bile do sprejetja novega zakona o upravi ZDU-1 opredeljene v II.
poglavju Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/1994, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105,
29/1995-ZPDF, 80/1999-ZUP, 52/2002-ZDU-1, 56/2002; v nadaljevanju ZUpr) od 3. do
14. člena. S sprejetjem ZDU-1 je nehal veljati ZUpr, razen določb od 83. do 98. člena, in
je bilo drugo poglavje preimenovano v upravne naloge, ki so opredeljene od 8. do 13.
člena. Naloge so vsebinsko ostale enako opredeljene, poimenujemo jih lahko tudi
sistemske funkcije uprave, ki se delijo na regulatorne, pospeševalne in servisne, ki se
dopolnjujejo z aktivnostmi v upravnem procesu. Regulatorna funkcija se izraža z 9. in 10.
členom, ko uprava izdaja konkretne akte in opravlja nadzor. Pospeševalna funkcija se
kaže v določbah, ko je upravi omogočeno izvajanje razvojnih nalog, servisna pa v
zagotavljanju javnih služb (Pirnat in dr., 2004, str. 470–471).
Navedeni členi ZDU-1 na eni strani prikazujejo shemo nalog sodobne javne uprave, ki jo
je določil Šmidovnik, na drugi strani pa je iz teh členov mogoče razbrati funkcije državne
uprave. Za področje mojega raziskovanja sta pomembna predvsem eksekutivna funkcija
in izvajanje policijskih nalog, kamor uvrščamo naloge inšpekcijskega nadzora, ki jih
opravljata tudi upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev.
Javna uprava je dejavnost, ki omogoča uresničevanje veljavnega pravnega reda in
zagotavlja opravljanje javnih zadev. Javno upravo lahko definiramo z vidika njenih funkcij
in z vidika organov, ki javno upravo sestavljajo. Javna uprava je uprava o javnih zadevah
in obsega tiste dejavnosti, ki jih zagotavljajo tako organi državne uprave, javne službe,
lokalna samouprava kot tudi nosilci javnih pooblastil (Grafenauer in Breznik, 2009, str.
43).
Načelo delitve oblasti pomeni, da država nasproti posamezniku sploh ne sme nastopati v
enotni pojavni obliki, temveč se morajo funkcije oblasti deliti med različne organe države.
S tem se krepi možnost preprečevanja zlorabe oblasti. Na podlagi delitve oblasti se
pristojnosti države porazdelijo med posamezne organe, med katerimi se oblikujejo različna
razmerja vzajemnega nadzora in omejevanja (Kerševan, 2007, str. 111–112).
Ureditev državne uprave v Sloveniji temelji na parlamentarni obliki državne oblasti. Ta
izhaja iz delitve oblasti na zakonodajno, sodno in izvršilno oblast, kar je zapisano v
drugem odstavku 3. člena Ustave Republike Slovenije. Bistvo načela delitve oblasti je v
tem, da morajo imeti državnopravne funkcije vsaka posebnega nosilca oziroma izvajalca,
ki svoje delo in naloge opravlja samostojno in neodvisno.
Državna uprava je ena od funkcij države, ki jo v skladu s trialistično teorijo delitve oblasti
štejemo kot del izvršilne veje oblasti, od katere zgornji, politični del predstavlja vlada,
spodnji, strokovni del pa uprava oziroma upravni organi, ki neposredno izvršujejo zakone.
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Temeljna naloga vlade je odločanje, državna uprava pa ima nalogo uresničevanja uprave
in opravljanja nadzora (Trpin, 1995, str. 34).
Javna uprava je zelo širok pojem, ki je sestavljen iz organov državne uprave (ministrstva,
upravne enote, vladne službe), samoupravne lokalne skupnosti (občine) in nosilcev javnih
pooblastil (javna podjetja, javni zavodi, agencije, univerze in drugi organi, ki imajo za
opravljanje svoje dejavnosti pridobljeno koncesijo). Na drugi strani pa je javna uprava
skupek vseh tistih dejavnosti, ki jih ti organi opravljajo. Tako je del javne uprave tudi
inšpekcijsko nadzorstvo, saj ga opravljajo inšpekcijske službe, ki so del državne uprave.

2.2 NAMEN, POJEM IN VRSTE NADZOROV

2.2.1 SPLOŠNO O NADZORU NAD DELOVANJEM JAVNE UPRAVE
Kot je opredeljeno v ZDU-1, je ena od funkcij uprave tudi izvajanje nadzora.
Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem nadzor opredeljuje kot:
 sistematično pregledovanje, spremljanje poteka ali razvoja česa, zlasti določene
dejavnosti; opazovanje, pregledovanje zaradi ugotavljanja položaja, stanja česa;
 prizadevanje, skrb za pravilno ravnanje, vedenje, delo koga; nadzorstvo: nadzor
nad kom;
 publ. prevlada, oblast: pridobili so si popoln nadzor nad tržiščem (SSKJ, 2008, str.
1279).
Pri teh opredelitvah gre za zelo široko opredelitev, ki se lahko nanaša na različne vidike
družbenega, političnega in osebnega življenja.
V politični znanosti obstajata dva pogleda na nadzor. Po prvem je nadzor mogoče doseči z
zanašanjem na notranji občutek osebne odgovornosti, etične vrednote in profesionalne
standarde pri opravljanju nalog. Po drugem pa osebni občutek ne zadošča, temveč je
treba zagotoviti odgovorno obnašanje z vzpostavitvijo sistema nadzora. Obstajati mora
nek proces, ki odkriva in preprečuje delovanje, ki je v nasprotju s predpisi (Guy, 2001. str.
300–340).
Nadzor se mora opirati na najmanj dve ravni, in sicer na raven samega upravnega
aparata in na raven upravljanja populacije. Prva raven nadzora je nujen pogoj za
delovanje druge ravni (Hood, 1979, str. 23).
Nekateri avtorji koncept nadzora in kontrole ločujejo. Strojin (1996, str. 8) ugotavlja, da je
osnovna razlika med kontrolo in nadzorstvom v tem, da kontrolo uvrščamo kot del
zakonodajne oblasti, nadzorstvo pa med del izvršilne veje oblasti. Ugotavlja tudi, da je
pojem kontrola vsebinsko in področno širši. Kot najpomembnejšo razliko pa navaja, da
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pojem kontrole vključuje tudi politične vidike in implementacijo, nadzor pa se izvaja prek
upravnega in inšpekcijskega nadzora, ki je pri delu vezan na zakonsko določene postopke,
metode delovanja, pristojnosti in sredstva ukrepanja. Nekateri avtorji pojma nadzor in
kontrola predstavljajo kot sinonima.
Nadzor (kontrolo) lahko opredelimo kot razmerje med dvema osebama oziroma
organoma. Razmerje je tako sestavljeno iz organa, ki nadzira in ima aktivno vlogo,
imenujemo ga nadzornik ali kontrolor. Drugi organ je tisti, katerega poslovanje se nadzira
in ima pasivno vlogo. Pri nadzoru se mora nadziran organ podrediti organu, ki opravlja
nadzor in mu omogočiti nemoten potek dela, prav tako pa mora nadzirani organ svoje
delo prilagoditi navodilom, pripombam, odločitvam in odredbam nadzornega organa (Cijan
in Grafenauer, 2002, str. 111).
Nadzor je širok pojem, je del upravne funkcije in vodenja. Nadzorna funkcija ni nekaj
novejšega, kajti nadzor obstaja, odkar obstaja družba. Z nadzorom se ugotavlja, v kolikšni
meri se upoštevajo posamezni predpisi in družbena pravila v skupnostih, pa tudi, če so
posamezna dejanja v delovnih in družbenih procesih in ljudi v skladu s pozitivnimi
pravnimi predpisi in normami morale in običajev (Boštic, 1986, str. 9).
Pri nadzoru gre za izvrševanje zakonov oziroma posameznih zakonov, ki urejajo
nadzorstvo v upravi. Vsak nadzor je pravno dejanje, ker se izvaja na podlagi predpisov in
se zanj praviloma izda tudi posamezen pravni akt.
Namen nadzora ni le zagotavljanje spoštovanja veljavnih predpisov, ampak tudi
pridobivanje povratnih informacij o izvedljivosti in stopnji izvajanja veljavne zakonodaje,
kar je analitična osnova za predlaganje sprememb ter s tem možnost vplivanja na pojav
ali stanje z namenom usmerjanja. Brez izvajanja nadzorne funkcije javne uprave bi
predpisi ostali mrtva črka na papirju, zato se inšpekcijski nadzor izvaja na vseh upravnih
področjih, kjer javni interes narekuje ali prepoveduje oziroma omejuje naslovnikom
določeno ravnanje. Vendar inšpekcijski nadzor pomeni posredno odgovornost za stanje na
področju, saj je prednostna odgovornost za spoštovanje predpisov na nosilcih samih
(Kovač in dr., 2009, str. 395).
V teoriji in praksi obstaja več vrst nadzorov, ena izmed teh oblik je tudi nadzor nad
delovanjem državne uprave. Cilj tega nadzora je, da se ugotovi, ali je delo upravnega
organa pravilno, kar pomeni, da se nadzira zakonitost ali primernost dela organa ter se
preprečujejo, popravljajo ali odpravljajo nezakonitosti, ki jih je povzročil upravni organ. Če
gre za težje kršitve, se kršitelja tudi sankcionira (Cijan in Grafenauer, 2002, str. 112).
Nadzor je sredstvo, s katerim se nadzira skladnost postopkov in ne rezultatov (Hummel,
1982, str. 27).
Peters (2001) nadzor nad delovanjem birokracije deli na organizacijski in politični
mehanizem. Med organizacijske uvršča tiste oblike nadzora, kjer institucija opravlja
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nadzor sama. Med politične mehanizme pa uvršča vlado, parlament, ombudsmana in
sodstvo.
Kontrolni sistem v vsakršni organizaciji naj bi obsegal jasne cilje in namen delovanja
organizacije, norme, standarde in kriterije, ki prispevajo k optimalnemu delovanju
organizacije, sistem monitoringa za sprejemanje dosežkov, informacijski sistem, ki
obvešča, kaj se v organizaciji dogaja ter zagotavljanje stabilnosti in rasti organizacije
(Fernandes, 1982, str. 47).
Virant (2004, str. 214) nadzor nad delovanjem uprave deli na formalni in neformalni
nadzor. Formalni nadzor je tisti nadzor, ki ga izvajajo državni organi v predpisanih
postopkih, v katerih lahko z oblastnimi ukrepi odpravljajo napake, nastale pri delovanju
organov državne uprave. Med oblike formalnega nadzora uvršča upravni, sodni in politični
nadzor. Neformalni nadzor pa izvajajo neoblastni subjekti – subjekti civilne družbe, npr.
mediji, organizirane skupine državljanov .... Formalni nadzor nad delovanjem državne
uprave se izvaja znotraj uprave same (upravni nadzor), izvajajo pa ga tudi organi sodne
veje oblasti (sodni nadzor) in zakonodajni organi (politični nadzor).
Pri upravnem nadzoru nadzor opravljajo hierarhično »višji« upravni organi nad hierarhično
»nižjimi« upravnimi organi (npr. ministrstvo nad upravno enoto ali nad organom v
sestavi). Glede na to, da ta nadzor ne more v vseh primerih zagotoviti spoštovanja
zakonitosti pri delu uprave, so se razvile še nekatere druge oblike nadzora. Tako nadzirajo
delo uprave predstavniški organi, vlada, državna tožilstva, zelo pomemben nadzor nad
delom uprave pa opravljajo tudi sodišča (sodni nadzor dela uprave). Razvile so se še
druge oblike nadzora, ki so predvidene s predpisi (npr. ombudsman, revizija v primerih
javnih naročil ...) (Cijan in Grafenauer, 2002, str. 112).
Nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem zakonov je pomemben, saj drugače zakoni in
predpisi ne bi bili smiselni. Zavezanci morajo aktivno izvajati predpise oziroma ravnanja, ki
jih predpisi oziroma zakoni zahtevajo. Tako se zavezanec izogiba ravnanjem, ki bi zanj
pomenilo kršitev. Nosilci, ki so za področje dejavnosti odgovorni, morajo poskrbeti, da
delujejo zakonito. Inšpektorji so nato naslednji, ki so odgovorni za zakonito delovanje na
nekem področju. Tako lahko inšpektor odredi redni ali dodatni nadzor, odvisno od
namena nadzora. Redni nadzor je nadzor, ki je potreben za doseganje rednega programa.
Pri rednem nadzoru ne gre za nadzor zaradi prijav ali ostalih povodov, ki so potrebni za
dodatni nadzor. Dodatni nadzor se lahko opravi na dva načina – ali gre za nadzor zaradi
suma neskladnosti na podlagi prijave, takrat gre za izredni nadzor, ali se nadzor opravi
naknadno, če se preverja stanje po že ugotovljeni neskladnosti, takrat gre za naknadni,
dodatni nadzor (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 163–164).
Tudi Inšpektorat za javno upravo kot organ kontrole ima jasno določene pristojnosti in
naloge, prav tako se mu z zakonodajo določijo merila, ki jih mora pri opravljanju svojih
nalog upoštevati. Zakonodaja tudi določa, da mora izdajati letna poročila. Primerjava
poročil lahko omogoča primerjavo delovanja inšpektorata med leti. Na delo inšpektorata
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vpliva sprememba zakonodaje med letom, kar vpliva tudi na dosežene rezultate. Kot
zadnje merilo Fernandes navaja zagotavljanje stabilnosti in rasti organizacije, to merilo je
zelo odvisno od politike v državi.
2.2.2 UPRAVNI NADZOR
Upravni nadzor je kronološko najstarejša oblika nadzora nad delom javne uprave. Tudi v
Sloveniji se je kot prva oblika nadzora nad delom uprave razvil upravni nadzor, ki je še
danes zelo pomembna oblika nadzora, s katero se je mogoče izogniti nevarnosti, ki jo
lahko povzroči upravni organ pri izvajanju svojih nalog zaradi nesposobnosti, nevestnosti
ali namernega kršenja predpisov, zaradi izdaje kakšnega nezakonitega ali neprimernega
akta kot posledica nenamerne napake, zaradi nedelavnosti, ko ne izda upravnega akta ali
ne opravi upravnega dejanja, ki bi ga moral opraviti, npr. molk organa in se v tem
primeru nadzira nedelo organa. Cilj nadzora nad delom uprave je, da se ugotovi
zakonitost delovanja organa, včasih pa se nadzira samo primernost njegovega delovanja.
Cilj je tudi, da se z nadzorom prepreči, popravi ali odpravi nepravilnost pri uresničevanju
nalog organa ter da se kršitelja tudi sankcionira v skladu s pooblastili (Cijan in Grafenauer,
2002, str. 112–113).
Ob tem ugotavljam, da inšpektorjem Inšpektorata za javno upravo zakonodaja omogoča,
da lahko uresničujejo cilje upravnega nadzora. Nadzor opravljajo tako, da ugotavljajo
zakonito delovanje organov, ki so jih po zakonu dolžni nadzirati. S tem, ko imajo možnost,
da predstojnikom organa predlagajo ukrepe za odpravo nepravilnosti, imajo možnost
vplivanja, da se nepravilnost pri delovanju odpravi ali popravi. Kot zadnji cilj Cijan in
Grafenauer navajata možnost sankcioniranja, kjer zakonodaja inšpekciji za sistem javnih
uslužbencev ne omogoča sankcioniranja, ampak zgolj predlaganja za odpravo
nepravilnosti, medtem ko upravni inšpekciji ZUP sankcioniranje omogoča v določenih
primerih.
Z upravnim nadzorom se ugotavlja, koliko se upoštevajo posamezni predpisi, ki veljajo v
državi. Upravni nadzor izvajajo upravni organi na podlagi posebnih pooblastil, ki so
vgrajena v pravni red.
Upravni nadzor Horvat (1992, str. 184) deli na notranji in zunanji. Najpomembnejša oblika
notranjega upravnega nadzora je instančni nadzor, ki ga sproži stranka, nezadovoljna s
konkretno upravnopravnim aktom, ki ga izda upravni organ. Zunanji upravni nadzor
izvajajo drugi upravni organi, ki niso organizacijsko ali kako drugače povezani, primer je
inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo posebej pooblaščeni inšpekcijski organi za točno
določeno upravno področje.
Tudi Virant (2004, str. 214–215) upravni nadzor deli na notranji (interni) in zunanji
(eksterni) nadzor. Kadar upravni nadzor izvajajo hierarhično višji organi nad hierarhično
nižjimi organi (npr. ministrstvo nad upravnimi enotami ali nad organom v sestavi),
govorimo o notranjem nadzoru. Ta nadzor nad delovanjem uprave je tudi najstarejša
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oblika nadzora. Z njim želimo doseči nadzor nad zakonitostjo, strokovnostjo in
racionalnostjo dela hierarhično podrejenega organa. O zunanjem nadzoru pa Virant govori
takrat, ko ta nadzor izvajajo organi, ki niso nadrejeni nadzorovanemu organu. Kot o tem
govori že Horvat, so to razni inšpektorji na posameznih upravnih področjih.
Prav tako Cijan in Grafenauer (2002, str. 113–114) upravni nadzor delita na notranji in
zunanji. Pri tem notranji upravni nadzor delita na instančni nadzor, ki se opravlja
praviloma na podlagi nezadovoljstva, ki ga izrazi stranka s pritožbo, in hierarhični nadzor –
na podlagi hierarhično višjega položaja, pogosto pa tudi na podlagi izrecnih določil
posameznih organizacijskih predpisov, imajo višji upravni organi pravico in dolžnost
nadzora nad delom nižjih upravnih organov, in to ne glede na to, ali dobijo pobudo od
zunaj ali opravijo nadzor na lastno iniciativo.
2.2.2.1 Zunanji inšpekcijski nadzor
V zunanji inšpekcijski nadzor uvrščamo vse inšpekcijske službe, ki so organizirane v
Republiki Sloveniji in so dolžne pri svojem delovanju upoštevati določbe ZIN. ZIN velja za
vsa področja državne in občinske inšpekcije. Državne inšpekcije so za ukrepanje krajevno
pristojne na območju cele države, čeprav so enote teritorialno organizirane. Inšpekcijski
organ je celosten organ v sestavi, katerega pristojnost ni krajevno razdeljena in je kot tak
pristojen za nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov na državni ravni, ne glede
na notranje organizacijske enote. Slednje so določene le zaradi racionalizacije postopkov
ter zmanjšanja stroškov organa in strank. Za občinske inšpekcije prav tako velja ZIN,
razen od 8. do 11. člena. V tem delu imajo občine zagotovljeno ustavno avtonomijo. Tu
gre za organizacijo in vodenje inšpekcije, pristojnost glavnega inšpektorja in koordinacijo
delovanja inšpekcij. Občinski inšpektorji delujejo na prvi stopnji v sklopu občinske uprave,
župan pa odloča o pritožbah zoper njihove odločbe. Inšpektorati so pristojni za območje
občine, v okviru katere delujejo. Možna je tudi ustanovitev medobčinskega inšpektorata,
ki ga določa Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7,
39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998,
68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999
Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14,
100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1,
16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004
Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19,
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10; v nadaljevanju ZLS), kot obliko skupne
občinske uprave. Ustanovi se ga z odloki svetov občin ustanoviteljic. Z ustanovitvijo
takega inšpektorata se pristojnost razširi na območja občin, ki so ga ustanovile.
Samostojnost inšpekcij na občinski ravni ni zagotovljena kot na državni ravni. Zaradi
obsega nalog in kadrovskih kapacitet občinske inšpekcije nimajo vzpostavljenega oddelka
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nadzorstva. Zato se nadzor izvaja prek inšpektorjev na posameznih delovnih mestih v
občinski upravi (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 167–174).
Slika 3: Razmerje dvojne subsidiarnosti v inšpekcijskih postopkih

Področni (materialni) zakon
(npr. zakon o zdravstveni ustreznosti
živil, zakon o varstvo potrošnikov,
zakon o graditvi objektov …)

1. razmerje
Nad-/podrejenosti:

ZIN je podrejen
področnemu
zakonu.

2. razmerje

ZIN

Nad-/podrejenosti:

ZIN je nadrejen
ZUP,
ZUP je podrejen
ZIN.

ZUP

Vir: Jerovšek in Kovač, 2008, str. 167
Inšpekcijske službe morajo pri odločanju v inšpekcijskih postopkih upoštevati področni
(materialni) zakon, ki ureja določeno upravno področje, npr. zakon o graditvi objektov,
zakon o tržni inšpekciji. Ti področni zakoni so nadrejeni ZIN in tukaj se kaže razmerje
uporabe predpisov. Če je določeno specifično upravno področje drugače urejeno, kot na
splošno to ureja ZIN, se uporabi materialni predpis. Tista področja, ki jih materialni
predpis ne ureja, ureja ZIN in jih je treba upoštevati. V inšpekcijskih postopkih je ZIN
nadrejen ZUP, kar pomeni, da je treba primarno upoštevati določbe ZIN, za tista
vprašanja, ki jih ZIN ne ureja, pa se uporabljajo določbe ZUP. Zato lahko govorimo o
razmerju dvojne subsidiarnosti, kar je razvidno tudi iz slike 3.
2.2.2.2 Notranji inšpekcijski nadzor
V kategorijo notranji inšpekcijski nadzor uvrščamo:
 upravno inšpekcijo,
 inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev,
 obrambno inšpekcijo,
 proračunsko inšpekcijo itd.
Za to kategorijo inšpekcijskega nadzora veljajo posebna pravila, ki so določena v slovenski
zakonodaji. Konec leta 2006 je ministrstvo za javno upravo na podlagi analize dela
delovanja inšpekcijskih služb v Republiki Sloveniji in potreb po lažjem in učinkovitejšem
izvajanju inšpekcijskega nadzora pripravilo predlog sprememb ZIN, ki ga je državni zbor
17

sprejel na svoji 25. redni seji 9. 3. 2007 in je začel veljati 7. 4. 2007. S sprejetjem Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A, Uradni list RS, št.
26/2007) je za upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, obrambno
inšpekcijo in druge oblike notranjega upravnega nadzora prinesel pomembno novost. ZINA je v 1. členu spremenil četrti in dodal peti odstavek 3. člena.
S sprejetjem ZIN se je četrti odstavek 3. člena glasil takole: »Ta zakon se ne uporablja za
upravno inšpekcijo, proračunsko inšpekcijo, obrambno inšpekcijo in druge oblike
notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih
skupnosti.« S sprejetjem uradnega prečiščenega besedila, ki so ga objavili 18. 5. 2007 in
z upoštevanjem sprememb ZIN-A se četrti in peti odstavek 3. člena ZIN-UPB1 glasita: »Ta
zakon se ne uporablja za upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev,
proračunsko inšpekcijo, obrambno inšpekcijo in druge oblike notranjega upravnega
nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Za upravno
inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, obrambno inšpekcijo in druge oblike
notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih
skupnosti se uporabljajo samo naslednje določbe tega zakona:
 od 1. do 7. člena,
 od 11. do 18. člena,
 prvi odstavek 19. člena ter
 prvi in tretji odstavek 20. člena ZIN.« (3. člen ZIN)
Od prvega do tretjega člena ZIN govori o splošnih določbah – definira inšpekcijski nadzor
in določa uporabo ZIN. Naprej vse do 7. člena ZIN določa načela, ki jih morajo upoštevati
inšpektorji in smo jih opredelili v prejšnjem poglavju. Od tretjega poglavja velja za te
oblike inšpekcijskih služb samo zadnji 11. člen, ki govori o koordinaciji delovanja inšpekcij,
kar pomeni, da so te inšpekcijske službe tudi članice inšpekcijskega sveta oziroma so člani
glavni inšpektorji. Od 12. do 17. člena ZIN določa položaj, pravice in dolžnosti
inšpektorjev. 18. člen pa se nanaša na način opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora.
Prvi odstavek 19. člena določa pooblastila inšpektorjev. Prvi in tretji odstavek 20. člena
določata pravico, da lahko inšpektor vstopi v prostore, objekte in k napravam zavezanca.
Te člene morajo inšpekcijske službe, ki jih uvrščamo v to obliko nadzora, upoštevati pri
odločanju v inšpekcijskih postopkih.
Tudi za to obliko nadzora velja pravilo razmerja dvojne subsidiarnosti, ki je prikazano s
tretjo sliko. Kar pomeni, da morajo inšpektorji pri odločanju v inšpekcijskih postopkih
upoštevati materialni predpis, ZIN in ZUP. Pomembna razlika je v tem, da ZIN velja samo
v prej naštetih členih.
2.2.3 SODNI NADZOR
Ustava Republike Slovenije posebej v 157. členu določa, da pristojno sodišče odloča v
upravnem sporu o zakonitosti določenih upravnih aktov, s katerimi državni organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih
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koristi posameznikov in organizacij. Z vidika nadzorstva nad delom uprave to pomeni, da
so sodni kontroli v upravnem postopku podvrženi vsi posamični akti uprave, ki so
dokončni, zoper katere torej ni več mogoča pritožba (Grad in dr., 1999, str. 166).
Razvoj pravne države je kot pogoj predvidel vzpostavljanje posebne kontrole, ki naj bo
sposobna vzpostaviti široko pravno zaščito na področju upravne dejavnosti. Nosilec te
kontrole je moral biti tak, da njegova neodvisnost in avtoriteta resnično lahko zagotovita,
da se uprava v svojem delovanju giblje v okviru pravnih norm. V tem smislu je že kmalu
prevladalo mišljenje, da prav sodstvo zaradi svoje strokovnosti in organizacijske
neodvisnosti nasproti upravi predstavlja zelo primerno obliko pravnega nadzora uprave
(Cijan in Grafenauer, 2002, str. 119).
Institut sodnega nadzora nad delovanjem uprave temelji na stari pravni maksimi »nemo
iudex in causa sua« (nihče ni dober razsodnik v sporih, v katerih je sam udeležen). Pri nas
se izvaja nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo podzakonskih predpisov (predpisov vlade
in državne uprave) (Virant, 2004, str. 215).
Sodni nadzor se tako izvaja nad splošnimi pravnimi akti, posamičnimi pravnimi akti
(upravni spor, upravna pritožba), internimi akti in materialnimi dejanji.
Zaradi udeležbe države v sporu in javnega interesa je potreba po zagotavljanju
neodvisnosti in nepristranskosti sodišč pri odločanju v postopku sodnega nadzora nad
upravo temeljnega pomena. Neodvisnost je tista, ki sodni nadzor loči od internega,
upravnega instančnega nadzora višjih organov nad nižjimi upravnimi organi. Ti so kot del
izvršilne oblasti po svoji naravi vezani na navodila najvišjih organov uprave kot nosilcev
demokratične legitimacije. Zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti sodnega
odločanja je mogoče v prvi vrsti pri zagotavljanju temeljnega položaja neodvisnosti
sodnika samega, ki mora biti v tem primeru še posebej poudarjena. To pomeni, da je za
sodnike, ki odločajo v postopkih sodnega nadzora nad upravo, treba dodatno zagotoviti
njihovo neodvisnost, in sicer predvsem z mehanizmi njihovega imenovanja s strani
zakonodajalca in ne s strani upravnih organov, trajnostjo njihovega mandata in njihovo
nepremestljivostjo ter ob spoštovanju načela zakonitega sodnika pri sojenju (Kerševan,
2004, str. 214–215).
Pristojni sodniki morajo biti dobro seznanjeni z delovanjem uprave, temeljnimi
značilnostmi in njenimi internimi odnosi, prav tako pa tudi z relevantnimi problemi
njenega ravnanja. Navedena vprašanja predstavljajo pravno-sistemsko podlago
sprejemanja odločitev v okviru sodnega nadzora. Pomemben je tudi hitri razvoj
tehnologije in drugih pojavov v sodobni družbi, ki so zaradi svoje specializiranosti vse bolj
znanstveno zahtevni. Prav zaradi njihovega pomena v sodobnem življenju posameznika jih
ni mogoče pustiti v končno odločanje upravnim organom brez učinkovitega sodnega
nadzora. Specializiranost sodišč se v povezavi z zagotavljanjem drugih vidikov
neodvisnosti pozitivno odrazi pri učinkovitosti varstva pravnega položaja posameznikov v
razmerju do nosilcev upravne funkcije. Čeprav ima uprava na podlagi zakona lahko
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podeljeno pooblastilo za izdajanje splošnih pravnih aktov, to ne more postaviti sodnika v
položaj, ko bi zaradi njegove vezanosti na te podzakonske predpise uprava postala
močnejša stran v sporu (Kerševan, 2004, str. 216).
Leta 1994 je Republika Slovenija ratificirala in podpisala Evropsko konvencijo o varstvu
človekovih pravicah in temeljnih svoboščin (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 741/1994; Uradni list RS 33/1994). S tem imamo državljani možnost vložiti pritožbo tudi na
Evropsko sodišče za človekove pravice. Da pa to možnost lahko uporabimo, morata biti
izpolnjena dva pogoja; prvi je, da je stranka izčrpala vsa pravna sredstva v državi, in
drugi, da sta ji bili s pravnomočnim aktom kršeni kakšna človekova pravica in temeljna
svoboščina iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Jerovšek,
2007, str. 215).
Sodni nadzor je vrsta nadzora, ki se lahko uporabi, če so bili pred tem v postopku
uporabljeni vsi drugi načini, ki so po zakonu dovoljeni. Tako je na primer stranka morala
najprej izkoristiti pritožbo in vsa druga pravna sredstva, preden je vložila tožbo na
pristojno sodišče. S tem lahko rečemo, da je morala najprej izčrpati možnost upravnega
nadzora. Tako je sodni nadzor višja stopnja nadzora v primerjavi z upravnim nadzorom.
2.2.4 PARLAMENTARNI NADZOR
Parlament je osrednje predstavniško telo v političnem sistemu in nosilec zakonodajne
oblasti. Je izraz suverenosti ljudstva, volivci pa so nanj z volitvami za določeno mandatno
obdobje prenesli izvrševanje svoje suverene oblasti. Parlament je dvodomen in je
sestavljen iz državnega zbora in državnega sveta. Državni zbor nadzoruje delo vlade, ki je
odgovorna za razmere na vseh pristojnostih države, za izvajanje veljavne zakonodaje in
delo državne uprave (Virant, 2004, str. 54–55).
Nadzor dela državne uprave s strani predstavniškega organa označujemo tudi kot politični
nadzor, ker ga opravljajo politična telesa in se opravlja v glavnem glede na politično
oceno dela uprave. Poznamo različne oblike, ko državni zbor opravlja nadzor nad delom
vlade (nezaupnica vladi, zaupnica vladi, interpelacija, ustavne obtožbe, parlamentarna
preiskava, poslanska vprašanja) (Cijan in Grafenauer, 2002, str. 115).
Politični nadzor nad upravo je temeljni element demokratičnega vladanja. Predstavlja
sredstvo povezave uprave s politično voljo družbe (Perry, 1989, str. 194).
Prvi člen Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/1993, 71/1994, 23/1996,
47/1997, 23/1999-ZSOVA, 119/2000, 30/2001, 52/2002-ZDU-1, 123/2004, 24/2005-UPB1,
109/2008, 55/2009 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/2010-ZUKN; v nadaljevanju ZVRS) določa,
da je vlada organ izvršilne veje oblasti in hkrati najvišji organ državne uprave. Vlada
Republike Slovenije v skladu z Ustavo Republike Slovenije in ZVRS, kjer so od 2. do 7.
člena opredeljene naloge, določa, usmerja in usklajuje izvajanja politike države, zagotavlja
izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov državnega zbora s sprejemanjem in
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predlaganjem političnih, pravnih, ekonomskih, finančnih in drugih ukrepov, ki so potrebni
za izvajanje nalog iz državne pristojnosti na posameznih področjih, predlaga državnemu
zboru v sprejem zakone, druge predpise in splošne akte, zastopa Republiko Slovenijo kot
pravno osebo, če ni drugače določeno s posebnim zakonom, upravlja nepremičnine in
drugo premoženje Republike Slovenije, če s posameznim zakonom ni drugače določeno,
vodi in usmerja državno upravo prek ministrstev. Nadalje je določeno, da nadzoruje delo
ministrstev, jim daje politične usmeritve, skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje
funkcije, ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v državni upravi, ureja
delovni čas in sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade,
ministrstev in uprave. Zadrži lahko izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni v skladu s
slovensko zakonodajo. Enako pooblastilo ima predsednik vlade. Odloča o sporih med
ministrstvi ter ministrstvom in nosilci javnih pooblastil ter izvršuje pravice in dolžnosti, ki
pripadajo Republiki Sloveniji. Naštete naloge določajo, da je delo vlade in delo organov
javnega sektorja zelo prepleteno in medsebojno povezano. Parlamentarni nadzor s tem na
različne načine uveljavlja svojo politiko prek organov javnega sektorja in tako vpliva na
način dela upravnega nadzora, saj oblikuje in postavlja osnovne temelje organom, ki
opravljajo upravni nadzor.
2.2.5 DRUGE OBLIKE NADZORA NAD DELOM UPRAVE
Država želi zagotoviti, da bi se naloge uprave izvrševale v skladu s pravnim redom, v
skladu z Ustavo Republike Slovenije ter sprejetimi zakoni in podzakonskimi predpisi. Zato
se poleg upravnega, sodnega nadzora ustanavljajo še drugi organi, ki skrbijo za to, da se
pravni red spoštuje. To so varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, računsko
sodišče, državna revizijska komisija ...
Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 159. člena določa, da se za varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do organov javne uprave z zakonom
določi varuh človekovih pravic. To področje je urejeno z Zakonom o varuhu človekovih
pravic (Uradni list RS, št. 71/1993 (15/1994 popr.), 56/2002-ZJU; v nadaljevanju ZVarCP).
Varuh človekovih pravic oziroma ombudsman je specifičen državni organ, ki se ustanovi za
učinkovitejše varovanje človekovih pravic in svoboščin. Beseda ombudsman je švedskega
izvora in pomeni predstavnik. Korenine institucije ombudsmana segajo v leto 1809 na
Švedsko, ko je bil ustanovljen »predstavnik za pravičnost« (ombudsman for justice). Pri
nas to funkcijo trenutno vodi in opravlja dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. Varuh
praviloma nima posebnih formalnih pooblastil, na podlagi katerih bi lahko ukrepal v
primerih kršitve. Njegova vloga temelji na neformalni avtoriteti, njegova funkcija pa je
zlasti v tem, da opozarja na kršitve in o njih poroča javnosti in državnim organom.
Zagotovljeni mu morata biti zadostna neodvisnost in samostojnost, da lahko opravlja
svoje naloge, pomembne pa so tudi osebnostne in strokovne kvalitete osebe, ki opravlja
to funkcijo. Nadzor, ki ga opravlja varuh, je neformalne narave, saj po zakonu nima
pristojnosti ukrepati za odpravo nepravilnosti. Ima pa tudi formalno naravo, saj je državni
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organ, ki ima po zakonu številna pooblastila (drugi državni organi mu morajo na zahtevo
posredovati podatke, lahko zasliši priče in izvedence …) (Virant, 2004, str. 222–223).
Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ, ki ima po Zakonu o
Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, 51/2007-ZUstS-A, 14/2010
Odl. US: U-I-303/08-9; v nadaljevanju ZInfP) obveznost in nalogo, da pri svojem delu
varuje ustavni pravici, določeni z 38. členom (pravica do dostopa do javnih informacij) in
39. členom ustave Republike Slovenije (pravica do varstva osebnih podatkov)
(Informacijski pooblaščenec, 2011). Informacijski pooblaščenec ima status državnega
funkcionarja.
Računsko sodišče je najvišji organ kontrole javne porabe v Republiki Sloveniji, ki je pri
svojem delo samostojen, neodvisen in vezan na veljavno zakonodajo. Aktov, ki jih izdaja,
ni mogoče izpodbijati pred sodišči ali drugimi državnimi organi. Naloge izvaja samostojno,
ob tem mora v svoj program dela vpeljati najmanj pet predlogov državnega zbora, od
tega morata biti dva predloga poslancev opozicijskih strank in dva predloga, ki jih
predlagajo delovna telesa državnega zbora. Sredstva, ki jih računsko sodišče potrebuje za
svoje delovanje, odobri državni zbor, finančni načrt pa predlaga računsko sodišče samo
(Računsko sodišče RS, 2001).
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je samostojen in
neodvisen državni organ, ki opravlja nadzor nad zakonitostjo postopkov javnega
naročanja. Sestavljena je iz predsednika in članov, ki imajo status državnega funkcionarja
(Državna revizijska komisija, 2011).
Navedeni podatki nakazujejo, da so vse naštete oblike, ki pri svojem delo opravljajo
nadzor na različnih področjih, ustanovljene kot posebni organi, ki so pri delu popolnoma
samostojni
in
neodvisni.
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3 INŠPEKCIJSKI NADZOR

Inšpekcijski nadzor je oblika nadzora, ki jo uvrščamo med upravne nadzore. Za to obliko
nadzora veljajo posebna pravila, ki jih določa ZIN.
Kot prvi primer inšpekcijskega nadzorstva je bila na naših tleh ustanovljena delovna
inšpekcija leta 1883 z ukazom cesarja Franca Jožefa, pozneje pa so bile v Kraljevini
Jugoslaviji ustanovljene še cestna, sanitarna in šolska inšpekcija ter najpomembnejša
glavna kontrola, ki je nadzorovala dohodke in izdatke državnega proračuna ter smotrnost
uporabe državnega premoženja. Po 2. svetovni vojni je bila v Jugoslaviji oblikovana tudi
glavna državna kontrola, ki je nadzorovala delo državnih ustanov in podjetij. Glavna
državna kontrola je z delom prenehala leta 1951, nastale pa so tržna, sanitarna, gozdna,
kmetijska, rudarska in še nekatere druge inšpekcije. Med letoma 1951 in 1963 so bile
inšpekcije vključena v okrajne ljudske odbore. Od tedaj pa v občinske organe in vse do
leta 1995 so bile inšpekcijske službe organizirane kot republiške inšpekcije na državni
ravni in občinske inšpekcije v občinah ali kot medobčinske inšpekcije za več občin skupaj.
Takratna organiziranost je imela številne slabosti, ki so se kazale predvsem v precejšnjem
vplivu lokalnih dejavnikov na delovanje in učinkovitost inšpekcij. Področje inšpekcijskega
nadzora se je temeljito reorganiziralo leta 1995, ko so na podlagi Zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/1994, 47/1997, 82/1997 Odl.US: UI-296/95, 60/1999, 119/2000, 30/2001, 30/2001, 52/2002-ZDU-1; v nadaljevanju
ZODPM) in ZUpr bile oblike inšpekcijskega nadzora prenesene z občin na ministrstva
oziroma inšpektorate kot organe v njihovi sestavi. Reorganizacija v smeri združitve vseh
inšpekcij na državni ravni in vzpostavitev neposrednega vodenja inšpekcij iz centralnega
organa sta pozitivno učinkovali na obseg in kakovost delovanja inšpekcij (Bostič, 2000,
str. 48–51).
Vlada Republike Slovenije je leta 2001 v prvo obravnavo dala ZIN, ki je bil leta 2002 tudi
sprejet in leta 2007 noveliran. Tako je področje inšpekcijskega nadzora urejeno v ZIN, ki
ureja splošna vprašanja inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice,
dolžnosti in pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe
in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom. ZIN predstavlja splošni sistemski
zakon, ki se uporablja za delovanje vseh inšpekcij, z nekaj izjemami, kar bomo videli v
nadaljevanju. Ta zakon stremi k zagotovitvi naslednjih ciljev:
 samostojno inšpekcijsko delovanje posameznih inšpekcij v inšpektoratih, s
statusom organa v sestavi ministrstva,
 odgovorno vodenje in organiziranje dela inšpektorjev,
 inšpekcijska načela uzakoniti kot minimalne pravovarstvene standarde,
 strankam omogočiti ugoden položaj,
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 inšpektorjem zagotoviti pravice, dolžnosti in pooblastila ter hkrati uzakoniti njihove
posebne odgovornosti,
 naravi nalog in ukrepov omogočiti prilagojen posebni upravni postopek
inšpekcijskega nadzora,
 opredeliti splošne in posebne ukrepe,
 doseči učinkovito varstvo javnega interesa – javne koristi (Pirnat in dr., 2004, str.
874).
Cilj ZIN naj bi bilo tako predvsem povečati učinkovitost in usklajenost delovanja inšpekcij,
transparentnost in skladnost delovanja s splošnimi načeli delovanja uprave.
ZIN v 2. členu opredeljuje inšpekcijski nadzor kot nadzor, ki ga opravlja državna uprava
nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. V drugem odstavku
istega člena določa, da inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpekcijski nadzor lahko opredelimo kot tisto
vrsto nadzora, ki se izvaja zato, da bi se spoštoval pravni red v državi. Posamezno
področje gospodarskega ali družbenega življenja je urejeno z materialnimi predpisi, ki
pravnim ali fizičnim osebam določeno ravnanje omogočajo, usmerjajo ali prepovedujejo.
(Pirnat in dr., 2004, str. 874).
Inšpekcija pomeni dejavnost inšpektorskega nadzorstva. Inšpektorat pa je termin, ki
označuje organizacijsko oziroma statusno obliko, v okviru katere se inšpekcija vrši.
Praviloma gre za državni organ v sestavi ministrstva ali občinski organ. Pomen posebne
organiziranosti državnih inšpekcij v organih v sestavi ministrstev je pomemben predvsem
zaradi njihove specifične narave dela (represivnosti) in potrebe po samostojnosti in
apolitičnosti. Inšpekcijski pregled je metoda inšpekcijskega nadzora. Pri izvajanju metod
inšpekcijskega nadzora se uporabljajo različne tehnike, kot so presoja, verifikacija,
monitoring itd. Poleg pregledov se izvajajo tudi metode vzorčenja in analiz (Jerovšek in
Kovač, 2008, str. 164).
Virant (2004, str. 70) inšpekcijski nadzor opredeljuje kot tisti nadzor, ki ga izvaja državna
uprava nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpisov. Če se nadzor nad zakoni in
drugimi predpisi ne bi izvrševal, bi ti ostali le mrtva točka na papirju. Zato se inšpekcijski
nadzor izvaja na vseh upravnih področjih – to je na vseh področjih, kjer javni interes
narekuje, prepoveduje ali omejuje posameznikom in pravnim osebam določeno ravnanje.
Opravljanje inšpekcije oziroma inšpekcijskega nadzorstva je višja stopnja kvalificiranega
upravnega nadzorstva, ker se inšpekcija oziroma inšpekcijsko nadzorstvo opravlja v
zakonsko določenih primerih, to je v primerih škodljivosti za nekoga ali nekaj, opravlja se
na določenih področjih, tistih, ki so del javnega interesa, in izvaja se po posebej
pooblaščenih uradnih osebah, to je inšpektorjih (Strojin, 1996, str. 96).
Inšpektorat izvršuje pomembno vlogo s tem, da odkriva negativna in škodljiva dejanja, da
ukrepa ob neposredni nevarnosti za življenje, zdravje ljudi, za premoženje in promet ter
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za okolje, da ne bi nastala večja ali celo nepopravljiva škoda za družbo. To pa so področja
in vrednote, na katere se med drugim vsebinsko veže zagotavljanje pravne varnosti, ki
določa temelje ustavnosti in zakonitosti našega pravnega reda (Strojin, 1996, str. 36).
Inšpekcijsko nadzorstvo je širok pojem, ki ga opravlja velika skupina oseb na področjih, za
katera je pristojna. Cilj vsakega inšpekcijskega nadzora je, da se odkrije ravnanje, ki ni v
skladu s pravnim redom države, in se preprečujejo dejanja, ki bi bila škodljivega pomena
za ljudi, živali in okolje.

3.1 TEMELJNA NAČELA DELOVANJA
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

V

JAVNEM

SEKTORJU

IN

Temelja načela po ZUP in ZJU so ključnega pomena za organe, organizacije in uslužbence
oziroma funkcionarje, katerih delo nadzira Inšpektorat za javno upravo. Zakonitost dela
nadzorovanih se preverja predvsem z vidika skladnosti s temi načeli. Namen inšpekcije je
zagotoviti, da bodo nadzorovani organi delali v skladu s cilji in vsebino teh načel. Ta ista
načela pa so tudi vodila za izvajanje nadzora Inšpektorata za javno upravo, dodatno s
temeljni načeli po ZIN.
3.1.1 TEMELJNA NAČELA DELOVANJA PO ZUP
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora morajo inšpektorji upoštevati in spoštovati načela,
določena z zakonodajo. Ta načela veljajo za inšpektorje zunanjih inšpekcijskih služb in
inšpektorje notranjih oblik nadzora ter tako tudi za upravne inšpektorje in inšpektorje za
sistem javnih uslužbencev. Pri svojem delu morajo upoštevati načela, določena z ZUP, ZJU
in ZIN. ZUP vsebuje načela, določena od 6. do 14. člena.
Načelo zakonitosti ni le najpomembnejše temeljno načelo, določeno s 6. členom ZUP,
temveč tudi glavno načelo celotnega pravnega reda Republike Slovenije, ki so mu
podrejena vsa druga temeljna načela in je glavni pogoj za pravno varnost ter
nepristransko in pravilno odločanje v upravnem postopku. Zakonitost pomeni vezanost
upravnih organov, da delajo in odločajo v skladu z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi,
kar izključuje kakršnokoli samovoljo in s tem zagotavlja enakost in pravno varnost strank.
Torej so upravni organi dolžni upoštevati formalno zakonitost, ki od njih zahteva izvedbo
postopka po zakonsko prepisanem postopku, in materialno zakonitost, ki jih veže, da pri
odločitvi in izdanem upravnem aktu o pravici ali obveznosti odločijo v obsegu pravic in
obveznosti, ki jih določajo veljavni materialni predpisi ob upoštevanju ustavne določbe o
hierarhiji predpisov. Navadno materialni predpis že vnaprej jasno predvideva odločitev
glede na ugotovljeno dejansko stanje in zakonsko predpisane pogoje za pridobitev neke
pravice ali naložitev obveznosti. V nekaterih primerih pa materialni predpis organ posebej
pooblašča oziroma mu omogoča, da sme odločiti po prostem preudarku (diskreciji). To
pomeni, da lahko organ na ugotovljeno dejansko stanje izbere med več pravno mogočimi
odločitvami tisto, ki je pri upoštevanju javne koristi najustreznejša oziroma nabolj
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smotrna. V teh primerih ZUP zahteva, da mora biti odločba izdana izključno v mejah
pooblastila in v skladu z namenom, za katerega je bilo izdano, hkrati pa mora vsebovati
predpis, ki organ pooblašča za odločanje po prostem preudarku, ter biti obrazložena in
utemeljena v tistem delu, kjer je diskrecija uporabljena. Spoštovanje teh zakonskih določil
še posebej dosega upoštevanje načela zakonitosti in sorazmernosti ter preprečuje
samovoljno odločanje (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 26–37). Danes je načelo zakonitosti
delovanja uprave splošno uveljavljeno načelo v ustavnih ureditvah vseh demokratičnih
držav. V slovenskem pravnem redu je to načelo uveljavljeno s 120. členom Ustave
Republike Slovenije, ki pravi, da upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru
in na podlagi ustave in zakonov. Upravnim organom ni dovoljeno delovati contra legem,
ampak morajo ravnati in postopati secundum legem, torej samo tako kot jim je z
zakonom predpisano in dovoljeno. To je načelo polne zakonitosti dela uprave. Načelo
zakonitosti je temeljno načelo upravnega prava, utemeljeno pa je zlasti s tremi razlogi:
 politični razlog – pomeni, da je uprava podrejena odložitvam, ki jih sprejme
predstavniški organ, zlasti v obliki ustave in zakonov,
 tehnični razlog – z načelom zakonitosti se zagotavlja pravilno delovanje celotnega
upravnega aparata,
 psihološki razlog – s tem načelom se ustvarja pravna varnost državljanov, da
uprava ne bo delovala samovoljno, temveč po vnaprej sprejetih predpisih, s
katerimi se imajo možnost seznaniti (Cijan in Grafenauer, 2002, str. 56–57).
Ko je organu na podlagi zakona dovoljeno odločiti po prostem preudarku, mora ugotoviti
vsa pomembna dejstva in okoliščine, ki vplivajo na odločitev. Ob tem mora upoštevati, da
izbere tisto odločitev oziroma pravno možnost, ki je v konkretnem primeru
najprimernejša, ob tem pa se mora upoštevati javna korist. O tem govori tudi sodba VS
RS, št. U 1245/95-05, z dne 26. 2. 1997, VS12466 (Breznik in dr., 2008, str. 72).
O načelu varstva pravic strank in varstva javnih koristi govori 7. člen ZUP. Javna
korist je splošna korist organizirane širše skupnosti, opredeljena v predpisih ali iz njih
izhajajoča. Je nad koristjo posameznika in se varuje po uradni dolžnosti. ZUP javno korist
opredeli kot nujne ukrepe v javnem interesu, kar je določeno s 144. in 278. členom ZUP,
ko našteva razloge za izredno razveljavitev odločbe (Jerovšek in dr., 2004, str. 73). To
načelo organu nalaga naslednje naloge:
 da zavaruje zakonite pravice in interese stranke in omogoči njihovo uveljavljanje,
 da skrbi, da stranka ne uveljavlja svojih pravic v škodo pravic drugih osebam,
 da zavaruje javno korist, določeno z zakonom ali drugim predpisom (Jerovšek in
dr., 2004, str. 71).
V upravnih postopkih je dolžnost organov oziroma uradnih oseb, ki odločajo v konkretnih
upravnih zadevah, omogočiti strankam, da čim laže zavarujejo in uveljavljajo svoje
pravice. Pri čemer mora organ skrbeti, da jih ne uveljavljajo v škodo pravic drugih in ne v
nasprotju z javnim interesom, določeno z zakonom ali drugim predpisom. Navedena
dvojna vloga organa je pomembna značilnost upravnega postopka, saj je organ poleg
varstva pravic posameznikov že po uradni dolžnosti dolžan paziti na javno korist. Torej
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mora organ pri odločanju tehtati interese po načelu sorazmernosti ter pri odločanju o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank uporabiti s predpisi določene ukrepe, ki so
za stranko ugodnejši, če z njimi doseže namen predpisa. To še posebno pride do izraza pri
delu in odločanju inšpektorjev, ki smejo posegati v pravice zavezancev le v obsegu nujno
potrebnih ukrepov za zavarovanje javnega interesa. Pri tem mora uporabiti ukrep, ki je za
stranko najugodnejši, če se s tem doseže namen in se zavaruje javna korist oziroma korist
drugih oseb. Načelo organu nalaga tudi skrb, da nevednost in neukost stranke in drugih
udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim po zakonu imajo, ter jim v zvezi z
uporabo teh pravic pomaga in svetuje. Stranko mora opozoriti, če na podlagi
ugotovljenega dejanskega stanja izve ali meni, da ji po materialnih predpisih pripada
kakšna pravica, oziroma jo opozoriti na posledice v primeru neizpolnjevanja obveznosti
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 80–85).
To načelo uradni osebi nalaga, da mora skrbeti, da je stranka v postopku seznanjena s
pravicami, ki jih ima po zakonu, po ZUP ali materialnem predpisu. Na to se navezuje tudi
sklep VS RS, št. VIII Ips 101/96 z dne 11. 2. 1997, VS30379. Ob tem pa je pomembno
dejstvo, da uradna oseba (organi) ni dolžna skrbeti zato, da bi bila stranka seznanjena s
tistimi pravicami, ki se njene vloge ne tičejo, o tem govori tudi sodba VS RS, št. U
1176/94-6 z dne 24. 10. 1996, VS12301 (Breznik in dr., 2008, str. 78).
Naslednji člen ZUP določa načelo materialne resnice, ki pomeni skladnost ugotovljenih
in stvarnih dejstev, ko subjektivna spoznanja ustrezajo objektivni stvarnosti. Organ mora
konkretne upravne zadeve vsestransko in objektivno raziskati ter dognati, do česar pride
na podlagi izvedenih dokazov in prepričanja uradne osebe o resničnosti določenega
dejstva. Prizadevati si mora, da o obstoju relevantnih dejstev doseže kar najvišjo stopnjo
gotovosti, zato mora odrediti izvedbo vsakega potrebnega dokaza ne glede na to, ali so v
korist ali škodo stranki, če je to potrebno za razjasnitev zadeve. Nižja stopnja zanesljivosti
ugotovitve dejstva je dopustna le v primerih, ko to izrecno določa zakon, saj je verjetno
izkazano dejstvo le prepričanje o možnosti obstoja nekega dejstva oziroma so razlogi za
resničnost nekega dejstva močnejši od razlogov, ki govorijo proti njegovemu obstoju.
Dejstva je treba ugotoviti pravilno in popolno. Dokazovati ni treba splošno ter organu
znanih dejstev in pravnih domnev. Tudi ko je organu z zakonom dopustno odločati po
prostem preudarku, mora njegova odločitev temeljiti na materialni resnici. Načelo
materialne resnice organ obvezuje, da pri ugotavljanju dejstev išče dejansko nedvoumno
resnično stanje stvari, na katerega bo uporabil materialni predpis. Predpis namreč določa
dejstva in okoliščine, ki morajo biti podani, da bi stranka lahko uveljavila pravico ali
pravno korist oziroma da bi ji organ lahko naložil obveznost (Jerovšek in dr., 2004, str.
80–85).
Materialno resnico lahko opredelimo kot stvarno resnico, ki si jo mora organ prizadevati
raziskati po uradni dolžnosti. Uradna oseba je v postopku dolžna raziskati vsa dejstva in
okoliščine in ne samo tistih, ki jih navaja stranka v postopku, da ugotovi dejansko stanje
stvari (Androjna in Kerševan, 2006, str. 99).
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S tem načelom se poskuša zagotoviti, da bi uradna oseba organa pred odločitvijo poiskala
in raziskala vsa potrebna dejstva, da bi izdala pravilno in zakonito odločbo ali sklep. Prav
tako mora uradna oseba omogočiti, da vse stranke v postopku zavarujejo svoje interese.
Če stranke te možnosti ne izkoristijo, s tem uradna oseba ne krši načela, kar dokazuje tudi
sodba VS RS, št. U 692/94-12 z dne 7. 3. 1996, VS11989. Sodba, ki pa kaže na to, da
stranki ni bila dana možnost, da bi zavarovala svoje interese, je sodba VS RS, št. U
442/93-7 z dne 20. 7. 1994, VS10977. V tem primeru je uradna oseba vabilo stranki
poslala, vendar na naslov, s katerega je dobila pošiljko »nepoznan«, ta naslov tudi ni bil
naveden v vlogi stranke. To pa pomeni kršitev načela materialne resnice (Breznik in dr.,
2008, str. 90).
ZUP v 9. členu govori o načelu zaslišanja stranke, ki je tudi ustavna pravica in izhaja iz
22. člena o enakem varstvu pravic. To načelo daje stranki tri temeljne pravice:
 pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka,
 pravico izjaviti se o vseh dejstvih in okoliščinah in
 pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa, nasprotnih strank in drugih
udeležencev v postopku.
Bistvo tega načela je v dolžnosti organa, da še pred izdajo odločbe stranki omogoči
uveljavitev svojih pravic. Stranki mora omogočiti, da se pisno ali ustno na zapisnik izjavi o
vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev organa, še posebno, kadar so v
postopku udeležene stranke z nasprotnimi interesi. Nadalje ima stranka pravico, da
uveljavlja svoje pravice oziroma brani svoje koristi, da izpodbija navedbe organa,
nasprotnih strank ali drugih udeležencev. Prav tako ima stranka pravico, da se seznani s
celotnim potekom in rezultatom ugotovitvenega in dokaznega postopka. Stranka mora
torej imeti možnost aktivne udeležbe v postopku, kar predvsem služi interesom stranke in
tudi postopku, ker se tako hitreje in bolj zanesljivo pride do materialne resnice. Organ ne
sme izdati odločbe, oprte na pravno pomembna dejstva in okoliščine, glede katerih ni bila
dana možnost vsem strankam v postopku, da se o njih izjavijo, razen če tako določa
zakon. Tako lahko organ v primerih, določenih v 144. členu ZUP, takoj odloči po
skrajšanem ugotovitvenem postopku, brez poprejšnjega zaslišanja stranke (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 47–51).
Odločitev upravnega organa mora po končanem postopku temeljiti na predpisu, njegova
uporaba pa na objektivni resnici, ki je posledica zbiranja vseh primernih dejstev in
dokazov, ki omogočajo vrednotenje dejanskega stanja. Organ po načelu proste presoje
dokazov, ki je opredeljeno z 10. členom ZUP, v ugotovitvenem postopku samostojno in
po svojem svobodnem prepričanju in mišljenju, kritično in skrbno presoja resničnost
vsakega dokaza posebej, jih primerja med seboj ter s tem ugotovi, kateri dokaz ima v
določeni zadevi večjo dokazno moč. Z zbranim dokaznim gradivom pride do prepričljive in
logične presoje o razlogih za resnična in neresnična dejstva. Področni zakoni pogosto
določajo način dokazovanja posameznih dejstev v določeni upravni zadevi. Tako mora na
primer organ pri svoji odločitvi upoštevati izvedenska mnenja stroke ali javno listino, to je
listino, ki jo v predpisani obliki izda državni organ in dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje
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ali določa (ZUP, 169. člen). Verodostojnih dokazil, določenih z zakonom, ni treba dodatno
presojati, je pa dovoljeno dokazovati drugače. Uradna oseba si s presojo dokazov ustvarja
subjektivno sliko o objektivni relevantnosti (Jerovšek in dr., 2004, str, 92–96).
Naslednje načelo, določeno z ZUP, je dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba
pravic, ki se od ostalih razlikuje po tem, da zavezuje samo stranko, da mora pred
organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so ji priznane s splošnim in
posebnimi upravnimi postopki. Uradna oseba mora skrbeti za pošteno uporabo procesnih
pravic stranke in jo pred sprejetjem izjave opozoriti, da mora govoriti resnico, da ne sme
ničesar zamolčati ter je kazensko in materialno odgovorna v primeru lažne izjave. Pri
zlorabi pravic z namernim zavajanjem uradne osebe gre za nedovoljeno dejanje. Če je bila
nato na podlagi strankinih neresničnih navedb izdana za njo ugodna odločba, je po 260.
členu ZUP dovoljena obnova postopka, po 279. členu ZUP pa celo ničnost odločbe
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 97–99).
Tudi v inšpekcijskem postopku mora zavezanec inšpektorju posredovati resnične podatke
in pošteno uporabljati pravice tako, da ne zamolči dejstev in podaja resnične izjave v zvezi
z ugotovitvami pri opravljanju nadzora ali se o njem pisno ali ustno izjavi, če pri nadzoru
ni prisoten. ZIN inšpektorju dopušča možnost, da ne najavi inšpekcijskega nadzora, da
zavezanec ne bi ravnal v smeri otežitve ali onemogočenja ugotovitev nepravilnosti (Pirnat
in dr., 2004, str. 922).
ZUP v 12. členu opredeli načelo samostojnosti pri odločanju, ki omogoča uresničitev
načela zakonitosti, načela materialne resnice in načela proste presoje dokazov, ki
zagotavljajo strokovno, objektivno in učinkovito delo v upravnem postopku. Svoje temelje
ima v 120. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da upravni organi opravljajo svoje
delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. ZUP opredeljuje dva vidika
samostojnosti. Prvi vidik je samostojnost organa pri vodenju postopka in odločanju v
mejah podeljenih pravic s predpisi. Drugi vidik pa je samostojnost uradne osebe pri izbiri
dokazov, ugotavljanju dejstev in okoliščin, vodenju postopka in odločanju na podlagi
uporabe predpisov v konkretnih primerih. Torej uradni osebi, ki ji je predstojnik organa
podelil pooblastilo za odločanje, nihče ne sme dajati navodil in konkretnih predlogov za
rešitev posamezne upravne zadeve, razen če predstojnik želi prevzeti odločanje v
konkretni upravni zadevi in s tem odvzame pooblastilo za odločanje v posamičnem
primeru (Androjna in Kerševan, 2006, str. 115–120).
Naslednje načelo je pravica do pritožbe, ki je temeljna, z Ustavo Republike Slovenije
podeljena pravica, kar določa 25. člen ustave in se izjemoma lahko izključi samo z
zakonom. ZUP daje stranki pravico do pritožbe na drugostopenjski organ zoper odločbo, s
katero je bilo odločeno v upravnem postopku na prvi stopnji o strankini pravici, obveznosti
ali pravni koristi in v primeru molka organa, če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njeni
zahtevi v določenem roku. Zakon nadalje določa, da pritožba ni dovoljena, če je na prvi
stopnji pristojen predstavniški organ ali vlada, kot tudi nima pravice do pritožbe zoper
odločbo, izdano na drugi stopnji. Zoper dokončno odločbo na drugi stopnji je mogoč
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upravni spor ali drugo sodno varstvo, določeno z zakonom. Zaradi pomembnosti načela
mora organ v pouku o pravnem sredstvu, ki je sestavni del odločbe, stranki sporočiti, ali
je zoper izdano odločbo dovoljena pritožba, na kateri organ se lahko pritoži, pri katerem
organu lahko vloži pritožbo ali jo poda ustno na zapisnik in v katerem roku ter koliko
znaša taksa oziroma, če pritožba ni dovoljena, da je navedeno, da ima stranka možnost
sprožiti ustavni spor (Androjna in Kerševan, 2006, str. 121–125).
Pritožba je stranki v postopku dovoljena, razen v točno določenih zakonskih primerih, ali
je to po ZUP ali po materialnem predpisu. Če materialni predpis ne vsebuje določb o
pritožbi, je ta dovoljena po ZUP in o tem govori tudi sklep UpS v Ljubljani, št. U 64/2008 z
dne 29. 1. 2008, UL0002404 (Breznik in dr., 2008, str. 109).
Zadnje načelo, določeno s 14. členom ZUP, je načelo ekonomičnosti, ki združuje načelo
hitrosti, načelo varčnosti in načelo učinkovitosti, pri čemer mora organ najprej spoštovati
druga načela in zaradi spoštovanja načela ekonomičnosti ne sme delovati v njihovo škodo.
Organ mora torej postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za
stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da si priskrbi vse, kar je potrebno,
da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, se zavarujejo pravice in pravne koristi
stranke ter izda zakonita in pravilna odločba (Jerovšek in dr., 2004, str. 112–115). Tudi
inšpektor mora ravnati v skladu z načelom ekonomičnosti ugotovitvenega in dokaznega
postopka, zato mora odrediti izvedbo samo tistih dokazov, ki so za ugotovitev dejanskega
stanja potrebni in dokazujejo, da je zavezanec kršil zakon. Zato se inšpektor iz razloga
ekonomičnosti sam odloči, kje bo opravljal inšpekcijski nadzor. Pomembni sta tudi hitrost
in učinkovitost inšpekcijskega postopka, da z obveščanjem javnosti o svojih ugotovitvah
zavarujejo pravice pravnih in fizičnih oseb, ter kadar je potrebno, s hitrim in učinkovitim
ukrepom odvrnejo neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za
nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in premoženju (Pirnat in dr.,
2004, str. 925).
Na podlagi načela ekonomičnosti postopka mora uradna oseba v primeru anonimne
prijave sama presoditi, ali obstajajo razlogi za začetek postopka. Če postopek začne in
ugotovi, da razlogov ni, se postopek ustavi in zaključi s sklepom (Upravna svetovalnica,
2011).
3.1.2 TEMELJNA NAČELA, DOLOČENA Z ZJU
ZJU vsebuje skupna načela, ki veljajo za sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji.
Upravni inšpektor in inšpektor za sistem javnih uslužbencev morata pri svojem delu
upoštevati tudi načela, določena z ZJU. Zakon načela obravnava od 7. do 15. člena.
ZJU v 7. členu določa načelo enakopravne dostopnosti, ki pomeni, da morajo biti
delovna mesta enakopravno dostopna vsem zainteresiranim kandidatom. Prosto delovno
mesto v javni upravi mora biti pod enakimi pogoji dostopno vsakomur, prav tako pa mora
biti izbira kandidata takšna, da je na delovno mesto izbran tisti kandidat, ki je najbolj
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strokovno usposobljen. V teoriji sta poznana dva načina uslužbenskega sistema (karierni
in pozicijski). Značilnosti kariernega sistema so zaprtost sistema, hierarhija, stalnost
zaposlitve, medtem ko so značilnosti pozicijskega sistema odprtost, fleksibilnost,
nestalnost zaposlitve. V praksi pa se pojavlja še tretji, t. i. mešani sistem, to je karierni
sistem z elementi pozicijskega sistema, ki ga je prevzela tudi Slovenija. Predstojnik organa
lahko pred začetkom javnega natečaja za novo delovno mesto vedno poišče »notranje
rezerve«. Če rezerv ni, se začne postopek javnega natečaja, kjer je treba zagotoviti
enakopraven dostop do delovnega mesta in pri izbiri kandidata šteje le strokovna kvaliteta
kandidatov (Bugarič in dr., 2004, str. 64–67).
Naslednji člen ZJU določa načelo zakonitosti. Načelo zakonitosti je najpomembnejše
načelo, določeno že z Ustavo Republike Slovenije in ZUP. ZJU s tem načelom določa, da je
javni uslužbenec svoje naloge dolžan izvrševati na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih
in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov. Po drugi strani
to načelo tudi določa, da javni uslužbenec ne more izvrševati tistih javnih nalog, za katere
nima ustrezne pravne podlage. Če javni uslužbenec dobi od predstojnika organa navodilo
za opravljanje javnih nalog, s katerim bi sprožil protipravno ravnanje, mu teh nalog ni
treba izpolniti in mora nato takšno izvrševanje odkloniti. S tem, ko so natančno določene
pravne podlage za izvrševanje nalog javnega uslužbenca, je onemogočeno, da bi ti
uslužbenci presojali samovoljno. S takšno ureditvijo se doseže pravna varnost državljanov
(Bugarič in dr., 2004, str. 67–69).
Deveti člen določa, da javni uslužbenec naloge opravlja strokovno, vestno in pravočasno,
kar je povzeto z načelom strokovnosti, ki tudi določa, da javni uslužbenci delujejo po
pravilih stroke in da jim delodajalec omogoča stalno usposabljanje in izpopolnjevanje.
Javni uslužbenec je dolžan delovati po načelu zakonitosti, ker pa nekateri predpisi lahko
puščajo diskrecijo, ker je znotraj določenega člena predpisa več možnih rešitev, je nujno,
da uslužbenci delujejo po pravilih stroke. To načelo med javne uslužbence tudi vpeljuje
konkurenčnost. Zakonodaja določa, da imajo tisti, ki svoje naloge izvajajo bolj vestno,
strokovno in pravočasno, možnost hitrejšega napredovanja (Bugarič in dr., 2004, str. 70–
72).
Načelo častnega ravnanja je določeno z 10. členom ZJU, kjer zakon določa, da javni
uslužbenec pri izvrševanju nalog ravna v skladu s pravili poklicne etike, kar pomeni
spoštovanje sprejetih kodeksov, npr. kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Javni
uslužbenci morajo biti v odnosu do strank v enakopravnem položaju, odnos mora temeljiti
na načelih pravičnosti in enakopravnosti, ves čas morajo biti pripravljeni strankam
pomagati, hkrati pa ne smejo dajati prednosti drugi stranki ali delovati v nasprotju z
veljavno zakonodajo (Bostič in dr., 1997, str. 71–72).
Z 11. členom ZJU so določene omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril.
Omejitev in s tem povezane dolžnosti ravnanja javnih uslužbencev so podrobno definirane
in veljajo za javne uslužbence, ki opravljajo javne naloge, to so organi državne uprave,
pravosodni organi, uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. Na podlagi tega
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člena je bila sprejeta Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s
sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03), ki podrobneje obravnava to področje.
Sprejemanje daril je področje, ki meji na korupcijo. Zato je namen zakona in uredbe, da
bi se to preprečevalo z upoštevanjem določil, ki obravnavajo to problematiko predvsem z
vidika opravljanja dela, razpolaganja z darili, načina vodenja seznama prejetih daril in
izvedbenih vprašanj v zvezi z omejitvami in dolžnostmi za organe, ki so to dolžni
spoštovati. Javni uslužbenec lahko prejme darilo manjše vrednosti, to je darilo, katerega
vrednost ne presega 62,59 €, oziroma so to darila, ki jih javni uslužbenec prejme od iste
fizične ali pravne osebe in ta vrednost ne presega 125,19 €. Zakonodaja pa pozna še
pojem darila zanemarljive vrednosti (do 20,86 €), pri katerih ni treba voditi vpisa v
posebno evidenco (Bugarič in dr., 2004, str. 75–78).
Načelo zaupnosti in načelo odgovornosti za rezultate določata 12. oziroma 13.
člen. Z načelom zaupnosti je določeno, da je javni uslužbenec dolžan varovati tajne
podatke ne glede na način, s katerim je do teh podatkov prišel. Z načelom odgovornosti
za rezultate se določa, da javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito
izvrševanje javnih nalog. Da se spodbuja javne uslužbence h kvalitetnemu, hitremu in
učinkovitemu izvrševanju nalog, je pomembno, da so tisti javni uslužbenci, ki to izvajajo,
nagrajeni, tisti, ki pa to izvajajo v manjši meri, pa ustrezno sankcionirani v skladu z
zakonodajo (Bugarič in dr., 2004, str. 79–82).
Zadnje načelo, določeno po ZJU s 15. členom, je načelo varovanja poklicnih
interesov. S tem načelom je javnemu uslužbencu zagotovljena brezplačna pravna
pomoč, ki mu jo je dolžan zagotoviti delodajalec, ko so izpolnjeni točno določeni pogoji.
Postopek (kazenski ali odškodninski) mora biti neposredno povezan z izvrševanjem javnih
nalog javnega uslužbenca, kamor se ne uvršča javnega uslužbenca, ki opravlja
spremljajoča dela in naloge, ki se ne uvrščajo med javne naloge. Ob tem pa mora
delodajalec oceniti, da so bile javne naloge, ki so predmet presoje v postopku, izvršene
zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. Če so bili vsi
pogoji za zagotovitev brezplačne pravne pomoči izpolnjeni, pa delodajalec tega ni
zagotovil, ima javni uslužbenec pravico uveljavljati povračilo stroškov za pravno pomoč
(Bugarič in dr., 2004, str. 82–84).
3.1.3 TEMELJNA NAČELA DELOVANJA INŠPEKCIJSKIH SLUŽB PO ZIN
V inšpekcijskih postopkih je treba primarno upoštevati temeljna načela po ZUP, poleg tega
pa ZIN določa še štiri dodatna načela. Dve načeli od teh predstavljata samo delno
dopolnitev ali nadgradnjo načel ZUP, to sta načelo samostojnosti ter načelo varstva
javnega in zasebnih interesov. Načeli javnosti in sorazmernosti sta opredeljeni posebej v
ZIN, čeprav njune elemente delno zasledimo že v ZUP (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 168–
169).
Načelo samostojnosti določa, da so inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora in drugih nalog v okviru svojih pooblastil samostojni ter jih opravljajo v okviru in
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na podlagi ustave in zakonov – gre za samostojnost na individualni ravni. Avtonomija
inšpektoratov se kaže na tri načine:
 strokovna avtonomija (organ v sestavi ministrstva ima svoj program dela, pri
čemer se v inšpekcijskem postopku odločba na prvi stopnji izda brez posegov
ministrstev, ki se v konkreten postopek vključi, če pride do pritožbe),
 kadrovska avtonomija (predstojnik inšpektorata in vodja kadrovskega poslovanja
je glavni inšpektor, ki ga imenuje minister, vendar gre predhodno skozi postopek
izbora po strokovnih merilih na javnem natečaju),
 finančna avtonomija (se kaže v samostojnem proračunu inšpektorata) (Jerovšek in
Kovač, 2008, str. 169–170).
Načelo varstva javnega interesa in zasebnih interesov je nadgradnja načela
varstva pravic strank in varstva javne koristi (7. člen ZUP). Temeljni namen vsakega
inšpekcijskega upravnega postopka je varstvo javne koristi, ki je v teh postopkih
pomembnejše od koristi posameznika. Inšpekcijski nadzor namreč splošno velja za
dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu, saj je Slovenija po 2. členu Ustave Republike
Slovenije pravna država, torej je spoštovanje veljavnih zakonov vsem v interesu.
Inšpektorju je dovoljeno poseganje v pravni položaj pravne ali fizične osebe le v obsegu,
ki je nujen za zavarovanje javne koristi. Inšpektor deluje in ukrepa v javnem interesu po
ZIN, ki nekoliko drugače opredeljuje javni interes, kot ga opredeljuje ZUP v drugem
odstavku 144. člena. ZIN kot javni interes navaja štiri kategorije (življenje in zdravje ljudi,
življenje in zdravje živali, naravno okolje ter premoženje) (Jerovšek in Kovač, 2008, str.
170).
Načelo javnosti nalaga inšpektorju oziroma inšpekcijskemu organu, da seznanja
oziroma obvešča javnost o svojih ugotovitvah ter z odločbami in zapisniki odrejenih
ukrepih, da bi se zavarovale pravice pravnih in fizičnih oseb oziroma da bi lahko take
fizične ali pravne osebe preventivno ravnale. Gre za izraz preventivnega in ne le
represivnega delovanja inšpekcij v smislu partnerske uprave. Načelo javnosti se izvede
tako, da se o ukrepih obvešča javnost s sredstvi javnega obveščanja (prek medijev) ali da
se določene kategorije oseb, ki bi lahko bile posebej ogrožene, na poseben način obvesti
o odrejenih ukrepih (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 171).
Zadnje načelo je načelo sorazmernosti, ki določa, da mora inšpektor pri odrejanju
ukrepov in izvajanju svojih pooblastil ravnati v sorazmerju med zakonom, odrejenim
ukrepom in ciljem, ki naj ga ta ukrep doseže. Pri vsakem odločanju mora inšpektor izvesti
tehtanje med ukrepi in cilji. Načelo sorazmernosti je posebna oblika načela varstva pravic
strank po ZUP. Pravnim in fizičnim osebam lahko nalaga ukrepe, ki so nujno potrebni. V
delovanje pravnih ali fizičnih oseb lahko poseže le v obsegu, ki je nujen za zagotavljanje
učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Pri izbiri ukrepov mora upoštevati težo kršitve in
izreči ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši. V skladu s tem načelom zakona določa tudi
stopnjevanje ukrepov od milejših k strožjim. ZIN je že po ukrepih strukturiran tako, da
upošteva stopnje ogrožanja pravno zavarovanih dobrin, ki jih je treba ščititi v javnem
interesu. Načelo sorazmernosti torej terja, da ukrep ni prekomeren, da je razumen in ne
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presega smiselnih ciljev, ki jih zasleduje zakon. Pri tehtanju ukrepov in ciljev mora
inšpektor upoštevati tudi primeren rok za odpravo nepravilnosti. Oceniti mora, po
kolikšnem času je možno nepravilnosti odpraviti z vidika konkretnega zavezanca in glede
na težo kršitve. Če gre za obliko hudega ogrožanja, lahko odredi ukrepe s takojšnjim
učinkom. Če bi bil ukrep inšpektorja zunaj razumnega cilja in bi s tem inšpektor odločal v
nasprotju s tem načelom in bi se zavezancu povzročila škoda, lahko zavezanec terja
odškodnino (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 171).

3.2 POOBLASTILA INŠPEKTORJEV
V tem poglavju obravnavam pooblastila predvsem zunanjih inšpektorjev po ZIN s ciljem
predstavitve splošne ureditev in nadaljnje analize posebnih pravil za inšpekcije znotraj
Inšpektorata za javno upravo.
Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorji s posebnimi pooblastili, ki imajo trajen mandat. To
ne pomeni, da inšpektorju delovno razmerje ne more prenehati zaradi disciplinskih
razlogov. S trajnim mandatom je izključen uporabiti institut razrešitve, razen če inšpektor
v predpisanem roku ni opravil strokovnega izpita (Virant, 2004, str. 70).
Pooblastila inšpektorjev so zajeta v petem poglavju ZIN, od 18. do 23. člena. 18. člen
določa, da inšpektor naloge inšpekcijskega nadzora, vodenje upravnega postopka in
izdajanje odločb in sklepov v upravnem postopku opravlja samostojno – poudarek načela
samostojnosti inšpektorjev. V naslednjem odstavku tega člena pa inšpektorju nalaga
obveznost, da se pred začetkom opravljanja inšpekcijskega nadzora predstavi s službeno
izkaznico in značko, ki ju izda pristojno ministrstvo v skladu z ministrstvom in pristojno
upravo. 19. člen določa pooblastila inšpektorjem, ki so dokaj obsežna, saj je to potrebno,
da inšpektorji svoje naloge lahko opravljajo učinkovito. 20. člen posebej govori o pravici, s
katero se inšpektorjem dovoli vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca. V
povezavi s tem lahko inšpektor to pravico uveljavi brez predhodnega najavljanja ali
dovoljenja zavezanca. 21. člen inšpektorjem tudi omogoča, da lahko vstopi v poslovne in
druge prostore, ki niso v lasti zavezanca, če obstaja utemeljen sum, da zavezanec v njih
opravlja dejavnost ali se tam nahajajo stvari zavezanca. Lastnik teh prostorov lahko
odkloni vstop in pregled v primerih, določenih s tem členom:
 če gre za stanovanjske prostore in inšpektor nima ustrezne odločbe,
 če bi z ogledom spravil sebe v hudo sramoto, občutno premoženjsko škodo ali v
kazenski pregon,
 če bi se z ogledom prekršila dolžnost ali pravica varovati poslovno, poklicno,
umetniško ali znanstveno tajnost,
 v drugih primerih, pri katerih bi z ogledom bila kršena dolžnost, da mora ohraniti
kot tajnost tisto, kar je izvedel kot duhovnik, zdravnik oziroma pri opravljanju
drugega poklica ali dejavnosti, ki vsebujejo enako obveznost.
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Če razlogi niso utemeljeni in oseba ogled vseeno zavrača, se jo lahko kaznuje z denarno
kaznijo. Če kljub temu ne dovoli ogleda, ga inšpektor lahko opravi proti njeni volji.
Inšpektor lahko uveljavi pravico do zapečatenja prostorov do ogleda, če osebe, ki bi mu
ogled dovolila ni ali ga ne dovoli iz neupravičenih razlogov, pa inšpektor meni, da se lahko
dokazi uničijo ali odtujijo. Pregled stanovanjskih prostorov inšpektorju dovoljuje 22. člen.
Da inšpektor lahko vstopi in pregleda stanovanjske prostore, ta člen določa dva pogoja.
Prvi je, da mora inšpektor imeti odločbo sodišča, ki mu dovoljuje vstop in pregled
stanovanjskih prostorov. Ta člen hkrati tudi našteva razloge, kdaj sodišče takšno odločbo
izda, če obstaja sum:
 da se v stanovanju opravlja nedovoljena dejavnost,
 da se v stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju s predpisi,
 da se v stanovanju hranijo predmeti, živali ali druge stvari v nasprotju s predpisi ali
 da bodo pri ogledu stanovanja oziroma posameznih stvari v stanovanju
ugotovljene druge kršitve predpisov.
Če inšpektor te odločbe nima, lahko zavezanec odkloni vstop. Drugi pogoj pa je, da mora
inšpektor pri v vstopu in pregledu stanovanjskih prostorov poleg odločbe sodišča imeti
navzoči še dve polnoletni osebi kot priči. Inšpektor lahko to pravico uveljavlja le v tistem
delu, ko mu to dovoljuje in omogoča odločba – prepoved prekoračenja dovoljenja.
Zavezanec je v skladu s 23. členom dolžan inšpektorjem omogočiti nemoten potek dela.
Če zavezanec tega ne omogoči, inšpektorju pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
pomaga policija (Pirnat in dr., 2004, str. 904–911) .
3.2.1 POLOŽAJ, PRAVICE IN DOLŽNOSTI INŠPEKTORJEV
ZIN določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi postati inšpektor. Pri tem lahko
posamezen materialni predpis, ki ureja področje delovanja posamezne inšpekcije, uredi
drugače. V tem primeru se upoštevajo pogoji, določeni z materialnim predpisom, ko pa ta
predpis teh pogojev ne določa, se uporabljajo splošni pogoji, določeni z ZIN. Splošni
pogoji, določeni z 12. členom ZIN, so:
 da ima oseba ustrezno izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih
uslužbencev,
 da ima ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo
organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave, ter
 da ima strokovni izpit za inšpektorja.
Pri tem zakon dopušča, da je za inšpektorja lahko imenovana tudi oseba, ki še nima
opravljenega strokovnega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v enem letu po
imenovanju. V tem času inšpektor, ki izpita še ni opravil, ne more izdajati odločb, lahko pa
opravlja druga dela na področju inšpekcijskega nadzora (priprava analiz, zbiranje
podatkov in informacij …). Obveznost inšpektorja je tudi, da se mora stalno usposabljati
in izobraževati, saj se zakonodaja spreminja in se sprejema nova. V zvezi s tem ima glavni
inšpektor nalogo, da pripravi letni program usposabljanja inšpektorjev in tudi skrbi, da se
program dejansko izvaja (Pirnat in dr., 2004, str. 897–899).
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Strokovni izpit za inšpektorja vsebuje področja, ki so zakonsko določena v 12.a členu ZIN,
to so upravni postopek in upravni spor, postopek vodenja in odločanja o prekrških in
postopek inšpekcijskega nadzora. Minister, pristojen za upravo, natančneje določi
podrobnejši program strokovnega izpita, izpitni red, način in postopek prijave, postopek
opravljanja ipd. Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo prav tako imenuje
minister.
V 12. b členu ZIN je natančno določeno, da lahko kandidat k strokovnemu izpitu na
stroške organa pristopi največ dvakrat. Če inšpektor iz lastnih razlogov ne opravi
strokovnega izpita, mu delodajalec prekine delovno razmerje. Utemeljen razlog je lahko
opravičena odsotnost zaradi bolezni, ki traja več kot en mesec. 13. člen ZIN določa
posledice, ki nastopijo, če oseba v predpisanem roku ne opravi strokovnega izpita. Če
oseba ne izpolni svoje obveznosti, se ji odpove pogodba o zaposlitvi, razen če je bila
oseba odsotna z dela zaradi bolezni oziroma druge odsotnosti, daljše od enega meseca, v
času katere prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom. Pogodba o zaposlitvi se tudi
ne odpove osebi, ki ji do opravljenega strokovnega izpita manjka samo še en del, določen
z 12. a členom ZIN. V tem primeru predstojnik lahko podaljša rok, ki je določen z 12.
členom ZIN, največ za dva meseca, pri tem pa mora upoštevati, da lahko oseba v tem
času pristopi k izpitu.
Inšpektorji imajo posebne odgovornosti, njihova kršitev se šteje za hudo kršitev
obveznosti iz delovnega razmerja. Te so:
 če inšpektor pri opravljanju nadzora opusti izvršitev nalog oziroma ne sprejme
ustreznih ukrepov, ki jih je skladno z zakonom dolžan izvršiti oziroma sprejeti,
 če ne poda prijave oziroma ne obvesti pristojnih organov o kršitvah zakonov ali
drugih predpisov, ki jih je ugotovil pri izvrševanju nalog inšpekcijskega nadzora,
 če opravlja dejavnost oziroma dela iz 15. člena ZIN (17. člen ZIN).
Dolžnost inšpektorjev je, da se pred začetkom opravljanja inšpekcijskih nalog zavezancu
predstavi in izkaže svoje pooblastilo s službeno izkaznico in značko.
Inšpektorja ni mogoče razrešiti, razen če ne izpolni svojih dolžnosti – to je, da v
določenem roku ne opravi strokovnega izpita, kar določa 13. člen ZIN, razen če obstajajo
objektivni razlogi, zakaj izpita ni opravil. V tem primeru se inšpektorju podaljša rok, v
katerem mora opraviti izpit, za čas trajanja objektivnega razloga. Pravica inšpektorja po
14. členu ZIN je, da se ga ne more premestiti na drugo delovno mesto, kjer se ne
izvršujejo inšpekcijska pooblastila, brez njegovega soglasja – s tem se varuje položaj
inšpektorjev. Premestitev je tako možna le v dveh primerih, s soglasjem inšpektorja in če
se ugotovi nesposobnost inšpektorja za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora (Pirnat
in dr., 2004, str. 900).
Inšpektorji samoupravnih lokalnih skupnosti delujejo in odločajo na prvi stopnji v okviru
občinske uprave, o pritožbah zoper njihove odločbe pa na drugi stopnji odloča župan.
Občinski inšpektorati so krajevno pristojni za območje občine, v okviru katere delujejo.
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ZLS omogoča ustanovitev medobčinskega inšpektorata kot obliko skupne občinske
uprave. Njegova pristojnost se razteza na območja vseh občin, ki so ga ustanovile.
Državni inšpektorji oziroma drug inšpekcijski organ v sestavi ministrstva odloča na prvi
stopnji, o pritožbah pa odloča ministrstvo, v okviru katerega deluje prvostopenjski
inšpekcijski organ (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 173–174).
Inšpektorji vodijo poleg upravnih postopkov še tako imenovane hitre prekrškovne
postopke. Do leta 2005 so omenjene postopke vodili le sodniki, saj sodijo v kaznovalno
pravo in so bliže kazenskim kot upravnim postopkom. Od leta 2005 hitre prekrškovne
postopke vodijo tudi upravni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki
imajo za vodenje in odločanje v hitrih prekrškovnih postopkih zakonsko pooblastilo.
Praviloma so enostopenjski. V primeru zahteve za sodno varstvo se uvede redni
prekrškovni postopek, ki ga vodijo sodišča na dveh stopnjah, in sicer na prvi stopnji
okrajna ter na drugi stopnji višja sodišča (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 282–285).
3.2.2 VODENJE INŠPEKCIJE IN INŠPEKCIJSKI SVET
Inšpekcija deluje v inšpektoratu, ki ima status samostojnega organa v sestavi ministrstva,
s tem se zagotovi neodvisnost delovanja inšpekcije (Pirnat in dr., 2004, str. 893).
Predstojnica oziroma predstojnik inšpektorata je glavna inšpektorica oziroma glavni
inšpektor (9. člen ZIN). Pristojnost glavnega inšpektorja je, da na svojem področju
predstavlja in vodi inšpektorat ter koordinira in organizira delo inšpektorjev. Odgovoren
je, da inšpektorat upošteva zakonitost, kakovost in učinkovitost inšpekcije (10. člen ZIN).
Jerovšek in Kovačeva (2008, str. 172) navajata, da so zakonitost, kakovost in učinkovitost
inšpekcije (nanaša se na izvršitev izrečenih ukrepov in sodelovanje med različnimi
inšpekcijami) dodatna tri načela, določena z ZIN.
Glavni inšpektor ima vsa pooblastila »običajnega« inšpektorja, deluje pa tudi kot uradnik
na položaju vodje inšpektorata (pripravlja finančni načrt, odgovarja za program dela
inšpektorata, je delovnopravni predstojnik zaposlenih v inšpektoratu …). Izbran je na
javnem natečaju in ima položaj za mandat petih let, nakar lahko ponovno kandidira
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 175).
Naloge mora izvajati skladno z zakonom in drugimi predpisi po programu dela, ki ga na
njegov predlog sprejme minister. Minister lahko poda usmeritve in navodila za delo
inšpektorata, lahko mu naloži, da v okviru pristojnosti opravi pripadajoče naloge. Glavni
inšpektor se mora držati navodil, ki jih da minister, in mu poročati o opravljenih nalogah.
Glavnega inšpektorja nadzoruje minister, saj mu mora redno pošiljati poročila, podatke in
dokumente v zvezi z opravljenim delom. Redno ga mora seznanjati tudi s sprejetimi sklepi
in ukrepi v posameznih inšpekcijskih zadevah. Minister mora pri oblikovanju navodil in
usmeritev za delo inšpektorata paziti, da se drži načela zakonitosti. To je zelo pomembno,
saj inšpekcije odločajo samostojno in v okviru zakonskih pooblastil ministrstva (Pirnat in
dr., 2004, str. 894).
37

Za boljše sodelovanje med inšpekcijami je ustanovljen inšpekcijski svet. To je stalno
medresorsko delovno telo, s katerim je povečano sodelovanje inšpektoratov v posameznih
inšpekcijskih zadevah, v razreševanju organizacijskih vprašanj in ostalih problemih,
povezanih z delovanjem inšpekcij. Inšpekcijski svet je sestavljen iz glavnih inšpektorjev in
predstojnikov organov (poslovodni organi, pooblaščene osebe). Njihova najpomembnejša
naloga je, da z usklajenim načrtovanjem in izvajanjem nadzora povečajo delovanje
oziroma učinkovitost inšpekcij. Pomembno je tudi, da skrbijo za usklajeno izvajanje nalog
takrat, kjer se te na mejnih področjih križajo ali prekrivajo (Pirnat in dr., 2004, str. 896,
896). Inšpekcijski svet je bil ustanovljen z novelo ZIN v letu 2007 pod vodstvom ministra,
pristojnega za upravo. Prvič pa se je inšpekcijski svet ustanovil septembra 2002 in je
določeno obvezno sodelovanje vseh predstavnikov inšpektoratov (Jerovšek in Kovač,
2008, str. 173).
Z ustanovitvijo Inšpektorata za javno upravo kot organa v sestavi ministrstva za javno
upravo so se inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in upravni inšpekciji omogočili boljša
organiziranost dela, večja preglednost in boljši način izvajanja nalog. Hkrati sta obe
inšpekcijski službi dobili skupno vodjo, ki je po zakonodaji dolžan organizirati in
koordinirati njuno delo ter je tudi član inšpekcijskega sveta in lahko vpliva na delovanje
inšpekcij v Republiki Sloveniji.

3.3 UREDITEV INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V IZBRANIH DRŽAVAH S
POUDARKOM NA NOTRANJIH INŠPEKCIJAH

3.3.1 REPUBLIKA AVSTRIJA
Področje upravnega prava je v Avstriji, ki je zvezna republika devetih dežel, zelo
razvejano. Področje upravnega postopka je razdeljeno na več zakonov, ki skupaj
predstavljajo celoten sistem tega področja. Kot temeljni zakon na tem področju je zakon
za uvedbo
zakonov o
upravnem
postopku (Einfuhrungsgesetz
zu den
Verwaltungsverfahrengesetz – EGVG). Zakon je iz leta 2008 in je bil v letu 2009
spremenjen, sestavljen je iz petih členov, s katerimi je določeno, katere upravne organe
regulirajo zakoni o upravnem postopku. Določeno je tudi, da je zvezna vlada seznanjena z
izvajanjem tega zakona. Avstrijski zakon o splošnem upravnem postopku (Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG), ki je bil nazadnje noveliran leta 2010, določa
temeljne značilnosti splošnega upravnega postopka in tudi v 2. členu govori o stvarni in
krajevni pristojnosti za izvrševanje tega zakona. Pri izvajanju zakona obstaja funkcionalna
delitev med zvezno in deželno administracijo (Hausmaninger, 2002, str. 71–72).
Avstrijski zakon o splošnem upravnem postopku ne vsebuje določb o izvrševanju nadzora
nad tem zakonom, kar pomeni, da pravni sistem Republike Avstrije z zakonom ne
predvideva službe, ki bi opravljala nadzor nad izvrševanjem tega zakona. Za nadzorstvo
so pristojni instančni organi in sodišča.
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V Republiki Avstriji deluje organ, t. i. Volksanwaltschaft oziroma ljudsko odvetništvo, ki je
neodvisen organ, kjer svoje delo opravljajo varuhi človekovih pravic. Organ je bil
ustanovljen leta 1977 po vzoru skandinavskega »ombudsmana«, katerega namen je
državljanom Avstrije zmanjšati občutek nemoči, kadar se soočijo z državno birokracijo. Ta
organ je zvezni urad, ki zakonodajnim telesom pomaga pri opravljanju nadzora nad
upravo (Hausmaninger, 2002, str. 55).
Varuhi človekovih pravic so trije ter pri delu sodelujejo in si pomagajo. Imenuje jih
parlament za dobo šestih let z možnostjo ponovne izvolitve. Ustava Republike Avstrije
varuhom omogoča neodvisnost. Na začetku mandatnega obdobja si varuhi med seboj
razdelijo področja, za katera prevzamejo odgovornost. Ker imajo veliko obveznosti, jim pri
tem pomagajo pravniki. Varuhi predvsem obravnavajo pritožbe državljanov in
nadzorujejo, ali so odločitve upravnih organov v skladu z zakonodajo. Ob tem je
pomembna lastnost, da se lahko na varuhe obrnejo vsi, ne glede na to, ali imajo
državljanstvo Republike Avstrije in so že dopolnili polnoletnost. Torej vsakdo, ki ima zoper
organe javne uprave kakšno pritožbo ali meni, da mu je bila kršena kakšna pravica. Ob
tem je treba poudariti, da je edina ovira ta, da mora biti upravni postopek zaključen in
morajo biti izčrpana vsa pravna sredstva, s katerimi bi se nepravilnost lahko odpravila.
Varuhi skrbijo tudi za to, da se zaposleni v javni upravi do strank v postopkih obnašajo
pošteno. Njihova naloga je, da zakonodajalca opozarjajo na problematične zakonske
določbe in predlagajo izboljšave. Varuhi opravljajo nadzor na celotnem ozemlju Republike
Avstrije, nad t. i. neposredno in posredno upravo. Pristojni so tudi za upravljanje
zasebnega sektorja. Nadzorujejo finančno upravo, organe socialnega varstva in zavode za
zaposlovanje ter preverjajo tudi deželno in občinsko upravo v sedmih deželah, razen na
Tirolskem in v Vorarlbergu, kjer imajo za to svoje varuhe človekovih pravic, ostali del pa
pokrivajo tako kot v drugih deželah varuhi ljudskega odvetništva (Volksanwaltschaft,
2011).
Če se v upravnem postopku in nadalje v upravnem sporu ne doseže zakonite odločbe
oziroma sodbe, predstavljajo varuhi še eno možnost več, kjer lahko stranke v postopku
iščejo pravico. Če to primerjamo s pristojnostmi upravne inšpekcije pri nas, je razlika v
tem, da se lahko pri nas na upravno inšpekcijo obrnemo kadarkoli – tudi med postopkom,
medtem ko v Republiki Avstriji šele takrat, ko je postopek končan in so izčrpana vsa
pravna sredstva. Razlika je tudi v organizaciji, saj imajo varuhi v Avstriji večjo
samostojnost in so izvoljeni za določeno obdobje, pri nas pa so upravni inšpektorji javni
uslužbenci s posebnimi pooblastili. Če varuhe v Republiki Avstriji primerjamo z našim
organom varuha človekovih pravic, ugotovimo podobnosti v organizaciji ter razlike v
pristojnostih in načinu dela.

3.3.2 REPUBLIKA HRVAŠKA
Državni inšpektorat je na Hrvaškem ustanovljen kot središčni organ državne uprave z
nalogo upravljanja inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na nadzor spoštovanja predpisov
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na določenem upravnem področju. Tako državni inšpektorat v okviru svojih pooblastil
opravlja inšpekcijski nadzor nad uporabo predpisov, ki jih morajo spoštovati pravne in
fizične osebe (DI, 2011 a).
Državni inšpektorat je organiziran tako, da je delo koordinirano iz središčnega oziroma
centralnega urada državnega inšpektorata. V centru urada oblikujejo metodologijo za
strokovno in pravočasno izvajanje dela in nalog inšpekcij, koordinirajo predloge in
programe dela, javnost in vlado obveščajo o izvajanju programa dela, dajejo logistično
podporo, sledijo in v delo vpeljujejo vsakršne spremembe zakonov in podzakonskih
predpisov, dajejo predloge za njihovo dopolnitev, komunicirajo s parlamentom, vlado in
organi državne uprave. V centru državnega inšpektorata deluje šest služb, ki imajo
skupnega predstavnika, imenovanega glavni inšpektor. Državni inšpektorat opravlja delo
inšpekcijskega nadzora učinkovito in neposredno na celotnem ozemlju Republike Hrvaške.
Zakon o državnem inšpektoratu ustanavlja pet oddelkov državnega inšpektorata, ki
delujejo v Zagrebu (sedež), na Reki, v Splitu, Varaždinu in Osijeku. Znotraj teh oddelkov
je ustanovljenih tudi 39 regijskih izpostav in enot (DI, 2011 a).
V okviru državnega inšpektorata deluje pet inšpekcijskih služb (inšpektorat za delo,
inšpektorat za elektroenergetiko, rudniški inšpektorat, inšpektorat za gospodarstvo,
inšpektorat za posode pod tlakom). Pri tem je treba opozoriti, da so druge inšpekcijske
službe organizirane tako kot pri nas, znotraj posameznih ministrstev. Tudi pri nas smo pri
tem, ko smo snovali nove rešitve, ki bi prinesle boljše učinke, razmišljali o možnosti
enovite organiziranosti v okviru enega od ministrstev. Pri odločanju o organiziranosti
inšpekcijskih služb pa ta predlog ni dobil dovolj velike podpore. Zagovorniki nasprotnega
mnenja so se najverjetneje zgledovali po hrvaški ureditvi, ki pa ima tudi slabosti (Bizjak,
2009, str. 14).
Državni inšpektorat je leta 2009 začel proces uvajanja in razvoja opravljanja kakovosti
nadzora, ki ga izvajajo inšpekcijske službe. Znotraj državnega inšpektorata delo opravljajo
vodstveni kader, inšpektorji ter administrativno in tehnično osebje (DI, 2011 b).
Upravna inšpekcija je ustanovljena kot organ znotraj ministrstva za upravo, na podlagi
petega poglavja Uredbe o notranji organizaciji ministrstva za upravo (Narodne Novine, br.
118/09). Ta uredba tudi določa, da je upravna inšpekcija razdeljena na dva oddelka
(oddelek za inšpekcijo državne uprave, oddelek za inšpekcijo lokalne in regionalne
samouprave), pri tem pa vsak oddelek opravlja naloge na svojem področju. Natančnejša
pooblastila in naloge inšpektorjev ter pristojnosti upravne inšpekcije ureja poseben zakon,
t. i. Zakon o upravni inšpekciji (Narodne Novine, br. 63/08).
Upravna inšpekcija opravlja inšpekcijska dela, ki se nanašajo na spoštovanje zakonov in
podzakonskih predpisov, ki določajo postopke, pristojnosti in način dela državnih organov
in drugih državnih organov, organov lokalne samouprave, nadzor nad uporabo zakonov in
drugih predpisov, ki urejajo področje zaposlenih v javni upravi (področje javnih
uslužbencev), nadzor nad izvajanjem splošnega upravnega postopka, pisarniškega
40

poslovanja organov državne uprave in organov lokalne samouprave ter pravnih oseb, ki
imajo javno pooblastilo za izvajanje določene naloge ter opravlja druga upravna in
strokovna dela, ki so s posebnim zakonom ali drugim predpisom določena v pristojnost
upravne inšpekcije (MU, 2011).
Zakon o javnih uslužbencih (Narodne Novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 27/08, 49/11) v
142. členu določa, da nadzor nad uporabo tega zakona in podzakonskih predpisov,
sprejetih na podlagi tega zakona, opravlja upravna inšpekcija. Pri tem ima upravna
inšpekcija pooblastilo, da vrši nadzor nad notranjo organizacijo in notranjim redom
organa, ima vpogled v dokumentacijo javnih uslužbencev, opravlja nadzor nad postopki
izbire novozaposlenih v javni upravi, opravlja nadzor nad zakonitostjo odločb o
premestitvah, razporeditvah na delovno mesto, opravlja nadzor nad prenehanjem pogodb
o zaposlitvi in drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja. V tem delu ima
upravna inšpekcija takšna pooblastila, kot jih ima pri nas inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev. V ostalem delu pooblastil upravne inšpekcije so ta podobna pooblastilom
upravne inšpekcije v Republiki Sloveniji. Tako kot ima upravna inšpekcija v Sloveniji
podlago za opravljanje nadzora v ZUP, ima tudi upravna inšpekcija na Hrvaškem v 165.
členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Narodne Novine, br. 47/09) pooblastilo za
opravljanje nadzora nad tem zakonom.
Če primerjamo upravno inšpekcijo Republike Hrvaške in upravno inšpekcijo Republike
Slovenije, lahko ugotovimo nekatere podobnosti, npr. podobna organizacija – znotraj
ministrstva za upravo, razen tega pa je v Sloveniji organizirana kot organ v sestavi, kar
naj bi imelo nekaj prednosti, predvsem večjo samostojnost. Kot drugo podobnost lahko
omenimo podobna pooblastila v delu, ki se pokrivajo, ter tudi to, da obe upravni inšpekciji
enkrat letno poročata vladi o svojem delu. Kot razlike lahko navedemo, da imajo v
Sloveniji organiziran organ v sestavi, znotraj katerega delujeta dve inšpekcijski službi –
vsaka na svojem področju, medtem ko je na Hrvaškem organiziran organ upravne
inšpekcije znotraj ministrstva za upravo in ima obsežnejša pooblastila kot upravna
inšpekcija v Sloveniji, pri tem pa je inšpekcija organizirana v dva oddelka, eden pokriva
področje državne uprave, drugi pa področje lokalne in regionalne samouprave.
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4 UPRAVNA INŠPEKCIJA

4.1 SPLOŠNO O UPRAVNI INŠPEKCIJI
Upravna inšpekcija skupaj s proračunsko in obrambno inšpekcijo predstavljajo obliko
notranjega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Že
v izhodišču so vse tri inšpekcije vezane na ministrstva, ki kot taka pokrivajo upravno,
finančno proračunsko in obrambno področje. Pri proračunski in obrambni inšpekciji je bolj
ali manj jasno, da sta pri nadzoru omejeni z naslovniki, ki se ukvarjajo s proračunskimi
sredstvi oziroma obrambnimi nalogami, in je zato nujna vezanost na finančno oziroma
obrambno ministrstvo nujna. Po mnenju Remica (2004, str. 15) pa teh vzporednic ni
mogoče potegniti tudi za upravno inšpekcijo. Njeno področje nadzora je bistveno širše kot
pri drugih oblikah notranjega nadzora. Upravna inšpekcija ni omejena s področji, ampak
nadzoruje vse državne organe, organe lokalnih skupnosti in pravnih koristi posameznikov,
pravnih oseb in drugih.
Virant (2004, str. 73) navaja, da je upravna inšpekcija posebno področje inšpekcijskega
nadzora. Naloga upravne inšpekcije je nadzirati delovanje uprave, pri tem opravlja nadzor
nad zakonitostjo dela organov javne uprave. Kar pomeni, da nadzira delo organov, ali pri
reševanju upravnih zadev upoštevajo roke za odločitev, ali ima uradna oseba, ki postopek
vodi in odloča, izpolnjene pogoje določene s predpisi …
Upravna inšpekcija ima nalogo, da opravlja nadzor nad izvajanjem procesnih predpisov,
medtem ko druge inšpekcije opravljajo nadzor nad izvajanjem materialnih predpisov
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 240).
Temeljna funkcija upravne inšpekcije je izvajanje nadzora nad predpisi o upravnem
postopku (Remic, 2004, str. 14).
Kot cilj upravne inšpekcije lahko opredelimo izvajanje nadzora nad zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, ter nad drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
upravne postopke, izvajanje nadzora nad uredbo o upravnem poslovanju in nad zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

4.2 ZAČETEK DELOVANJA UPRAVNE INŠPEKCIJE
Začetek delovanja upravne inšpekcije sega v leto 1997. V tem letu je bila v okviru
ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) ustanovljena Služba za upravne
enote. V okviru te službe je deloval Sektor za upravni nadzor.
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Od 1. 4. 2000 je upravna inšpekcija začela delovati v Sektorju za upravno inšpekcijo, na
Uradu za organizacijo in razvoj uprave v okviru MNZ.
Novembra 2001 se je Sektor za upravno inšpekcijo preimenoval v Sektor za upravni
postopek in upravno inšpekcijo, Urad za organizacijo in razvoj uprave, v okviru MNZ.
Od 1. 4. 2004 je bila organizirana v okviru Inšpektorata za notranje zadeve kot organ v
sestavi MNZ. Ta sprememba v organizaciji upravne inšpekcije je pokazala, da je
organizacija upravne inšpekcije v okviru MNZ slaba, saj so jo umestili med inšpekcijske
službe znotraj inšpektorata za notranje zadeve, med katere ni sodila (Remic, 2004, str.
17).
Od 15. 2. 2005 je upravna inšpekcija prešla z MNZ na MJU. Organizirana je bila na
Oddelku za upravno inšpekcijo, znotraj Sektorja za upravne procese v okviru Direktorata
za e-upravo in upravne procese.
Upravna inšpekcija se je 1. 4. 2005 znova reorganizirala. Delovanje je z Oddelka za
upravno inšpekcijo prešlo na Sektor za upravno inšpekcijo v okviru Direktorata za eupravo in upravne procese. Upravni inšpektorji opravljajo naloge na vseh področjih dela
javne uprave, kjer je s predpisi določeno, da se uporabljajo predpisi, ki urejajo upravne
postopke, predpisi o upravnem poslovanju in določbe ZDIJZ.
V novoustanovljeni Inšpektorat za javno upravo je upravna inšpekcija prešla 21. 9. 2009
in je tako organizirana še danes, kar prikazuje tudi naslednji organigram (slika 4).
Na začetku delovanja upravne inšpekcije je bila njena naloga dvojna. V letih, ko je bila
organizirana v okviru Sektorja za upravni postopek in upravno inšpekcijo, je bila njena
naloga poleg opravljanja inšpekcijskih nadzorov tudi spremljanje sistemskega izvajanja
ZUP in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi ZUP, sodelovanje pri pripravi zakonskih
in podzakonskih predpisov ter dajanje pojasnil k posameznim določbam ZUP (Remic,
2004, str. 14).
Organizacija organa, v tem primeru upravne inšpekcije, vpliva na delo in razvoj organa.
Današnja organiziranost upravne inšpekcije je v primerjavi s prejšnjimi organizacijami
bistveno boljša in ustreznejša kot v preteklosti. Novela ZDU-1 iz leta 2004 je prinesla
spremembo v organizaciji Vlade Republike Slovenije, ustanovilo se je MJU. Ta sprememba
je prinesla večji poudarek javni upravi in organom, ki delujejo v okviru javne uprave, ter
tako tudi zakonsko podlago, da je upravna inšpekcija prešla v novoustanovljeno
ministrstvo. V okviru MNZ je bilo delo upravne inšpekcije manj prepoznavno. Tudi
organiziranost znotraj MJU na začetku ni bila najboljša, kar je v intervjuju leta 2008
povedal g. Marjan Štriker, takratni vodja upravne inšpekcije. Intervju je bil izveden pri
pisanju moje diplomske naloge leta 2008. Upravna inšpekcija je bila tako ustanovljena kot
inšpekcijska služba znotraj Inšpektorata za javno upravo.
43

Slika 4: Organigram ministrstva za javno upravo
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Vir: MJU, 2010
Slika 4 prikazuje, da je Inšpektorat za javno upravo organiziran kot organ v sestavi MJU.
Ustanovljen je bil z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 63/2009). V
okviru Inšpektorata za javno upravo delujeta dve inšpekcijski službi, in sicer upravna
inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev (predstavitev v nadaljevanju), ki sta
pred združitvijo delovali kot samostojni inšpekcijski službi v okviru MJU. Lainšček navaja,
da vsakršna oblika organiziranja inšpekcijskega nadzora, ki je vezana na neko matično
telo, npr. ministrstvo, pomeni krnitev načela samostojnosti in neodvisnosti pri delovanju
inšpekcijskega organa. Najboljšo rešitev vidi ravno v organiziranju inšpekcijskega nadzora
kot organa v sestavi ali morda vladne službe, saj imajo tako organizirani organi v
primerjavi z drugim načinom delovanja največ samostojnosti, čeprav so še vedno vezani
na ministrstvo.

4.3 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE UPRAVNE INŠPEKCIJE

4.3.1 PRAVNA PODLAGA
PRETEKLOSTI

ZA

DELOVANJE
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Upravna inšpekcija je imela z ustanovitvijo določen normativni okvir v ZUpr, v okviru VI.
poglavja, vse do leta 1999, ko je bil sprejet ZUP. Ob tem se pristojnosti upravne
inšpekcije niso spremenile, saj je ZUP prevzel način ureditve iz ZUpr (Remic, 2004, str.
14). Leta 1997, ko so ustanovili upravno inšpekcijo, je imela pravno podlago za delovanje
v ZUpr, od 71. do 82. člena. V tem obdobju je upravna inšpekcija opravljala nadzor v
upravnih organih na področju reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih, predpisov o
strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo v upravnih stvareh oziroma opravljajo
dejanja v postopku pred izdajo odločbe, določb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih
listin o določenih dejstvih, predpisov o stroških v upravnem postopku, predpisov o
evidencah o reševanju upravnih stvari, določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta,
na katerih se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih stvari, predpisov o
pisarniškem poslovanju ter ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju
upravnih stvari (71. člen ZUpr).
S sprejetjem ZUP v letu 1999 in začetkom veljave v aprilu 2000 je upravna inšpekcija
dobila novo zakonsko podlago. Prenehala je veljati ureditev v ZUpr in je dobila podlago od
307. do 317. člena ZUP. Ti členi so upravni inšpekciji nalagali enaka pooblastila kot ZUpr,
spremenila se niso niti področja, ki jih upravna inšpekcija nadzoruje. Poleg zakonske
podlage pa se je spremenil rok, v katerem mora upravni inšpektor poslati zapisnik
upravnemu organu, pri katerem je bil opravljen pregled. Rok se je z osmih dni podaljšal
na petnajst dni. Nastopila je še ena sprememba, s katero je upravni inšpektor dobil
pooblastilo, da lahko uradni osebi z odločbo naloži ponovno opravljanje preizkusa znanja
iz upravnega postopka. Ta ukrep je upravni inšpektor lahko uporabil pri kršitvi, če uradna
oseba upravnih stvari ni reševala v predpisanih rokih ali če ni upoštevala tistih določb
zakonov in drugih predpisov, ki bi lahko vplivale na odločitev o stvari. Pred to spremembo
je upravni inšpektor določil rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, s
sprejetjem ZUP pa poleg roka in načina, s katerima določi odpravo nepravilnosti, izda tudi
odločbo in uradni osebi naloži ponovno opravljanje preizkusa znanja iz upravnega
postopka.
Leta 2002, ko se je sprejel ZDU-1, je upravna inšpekcija poleg podlage v ZUP dobila
zakonsko ureditev še v 73. členu ZDU-1. Ta člen upravnemu inšpektorju nalaga
opravljanje nadzora v upravnih organih in pri nosilcih javnih pooblastil nad izvajanjem
predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju z
dokumentarnim gradivom, kakovosti poslovanja in poslovanja s strankami. Upravni
inšpektor ima pravico do vstopa v prostore upravnega organa oziroma nosilca javnega
pooblastila in vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora zagotoviti upravnemu
inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije. Upravni inšpektor o nadzoru
sestavi zapisnik, ki se vroči predstojniku organa, pristojnemu ministru in ministru,
pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisnik ima predstojnik pravico ugovora v
osmih dneh od dneva vročitve zapisnika, ugovora ne more vložiti minister. O ugovoru na
zapisnik odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku organa,
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pristojnemu ministru oziroma vladi
pomanjkljivosti (Remic, 2004, str. 17).

ustrezne

ukrepe
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odpravo

ugotovljenih

Leta 2004 sprejeta novela ZUP-C je upravni inšpekciji skrčila pooblastila. 136. člen ZUP-C
je črtal od 308. do 318. člena ZUP. 135. člen ZUP-C je 307. člen ZUP spremenil in je
upravni inšpekciji naložil, da opravlja nadzor nad izvajanjem ZUP, drugih zakonov in
podzakonskih predpisov, ki urejajo upravne postopke. Določil je, da ima upravna
inšpekcija pooblastila za delovanje v ZDU-1 in upravnemu inšpektorju naložil, da o
opravljenem nadzoru sestavi zapisnik, v katerem predstojniku organa določi rok in način
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Predstojnik organa ima možnost na zapisnik vložiti
v osmih dneh ugovor, o katerem odloča minister, pristojen za upravo, s sklepom, zoper
katerega ni upravnega spora. S spremembo je upravna inšpekcija dobila tudi nalogo, da o
svojem delovanju in ugotovitvah enkrat letno poroča vladi (Grafenauer in Breznik, 2005,
str. 461).
Leta 2005 je upravna inšpekcija dobila dodatna širša pooblastila. S sprejetjem novele
ZDIJZ-A opravlja nadzor nad tem zakonom tudi upravna inšpekcija. V tem letu se je
sprejela še Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,
58/2010, 101/2010), ki je upravni inšpekciji naložila, da opravlja nadzor tudi nad
izvajanjem te uredbe. V tem letu se je spremenil 73. člen ZDU-1 in upravni inšpekciji
nalaga, da opravlja nadzor v upravnih organih, pri nosilcih javnih pooblastil nad
izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti
nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju v obsegu, v katerem ti predpisi
zavezujejo samoupravne lokalne skupnosti. Upravni inšpektor ima že od prejšnjih
zakonskih ureditev pravico do vstopa v prostore upravnega organa oziroma nosilca
javnega pooblastila ter pravico do vpogleda v dokumentacijo. Pravica do vpogleda v
dokumentacijo se je s spremenjenim 73. členom točno odredila in se je določilo, da ima
upravni inšpektor pravico do vpogleda v dokumentacijo v tistem delu, ki se nanaša na
upravne postopke in upravno poslovanje, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki,
poslovnimi skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi podatki.
V letu 2007 je bila sprejeta novela ZUP-E, ki je upravni inšpekciji prinesla novo
spremembo. Sprememba je upravnemu inšpektorju omogočila, da lahko nadzor opravi
tudi samo na podlagi posredovanih dokumentov s strani organov, lahko pa neposredno pri
organu. Kako bo upravni inšpektor opravil nadzor, je njegova odločitev. Še vedno pa mora
v primeru ugotovljenih nepravilnosti izdati zapisnik, v katerem lahko predlaga rok in način
za odpravo nepravilnosti. Še vedno velja možnost ugovora na zapisnik. Sprememba je tudi
v tem, če upravni inšpektor ne ugotovi nepravilnosti, postopke zaključi tako, da stranki
odgovori oziroma izda uradni zaznamek, če je bila prijava anonimna. Zadnja novost na
področju delovanja upravne inšpekcije je bila s sprejetjem ZUP-G v letu 2010, ki je
upravni inšpekciji zopet vrnila širša pooblastila za odločanje (Virant in Kovač, 2010, str.
74).
46

Novela ZUP-G je v 5. členu spremenila 307. člen in s 6. členom dodala nove člene, od
307. a do 307. g člena. Spremenjen 307. člen upravni inšpekciji v prvem odstavku nalaga,
da opravlja nadzor nad izvajanjem ZUP in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke. V
drugem odstavku pa ponavlja četrti odstavek 73. člena ZDU-1, ki upravni inšpekciji določa
tri pravice:
 pravico do vstopa v prostore organa,
 pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke in
upravno poslovanje, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki, poslovnimi
skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi podatki,
 pravico do zagotovljenih pogojev za delo in vseh potrebnih informacij.
Te pravice so hkrati dolžnosti za organ, da upravnemu inšpektorju omogoči nemoten
potek dela. Z dodanimi členi so se upravni inšpekciji povrnila nekatera pooblastila, ki jih je
imela že s sprejetim ZUP leta 1999 oziroma že z ZUpr, ki je veljal na začetku delovanja
upravne inšpekcije.
4.3.2 PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE UPRAVNE INŠPEKCIJE DANES
Leta 2009 se je z uredbo o organih v sestavi ministrstev s 6. a členom ustanovil
Inšpektorat za javno upravo, ki mu v naslednjem odstavku nalaga tudi področje
delovanja, torej mu postavlja meje, kje lahko opravlja nadzor. Določeno je, da inšpektorat
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s
področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad
izvajanjem zakona o splošnem upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne
postopke, nad izvajanjem uredbe o upravnem poslovanju in izvajanjem zakona o dostopu
do informacij javnega značaja.
ZDU-1 v 73. členu upravni inšpekciji določa, pri katerih organih lahko opravlja nadzor
(upravni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil).
Nadalje določa, da ta nadzor opravljajo upravni inšpektorji, ki pri delu svojo identiteto
izkazujejo s službeno izkaznico (obrazec, ki ga določi ministrstvo, pristojno za upravo).
Nadalje določa prej naštete tri pravice in upravnemu inšpektorju nalaga, da o opravljenem
nadzoru sestavi zapisnik. Pristojnosti upravne inšpekcije so določene z ZUP. Novela ZUP-G
je upravni inšpekciji prinesla dodatna, širša pooblastila. Najprej 307. člen določa, katere
zakone nadzoruje (ZUP, uredbo o upravnem poslovanju in zakone, ki urejajo upravne
postopke).
Predpisi upravni inšpekciji določajo, pri katerih organih mora opravljati nadzor. Iz analize
dela upravne inšpekcije v obdobju od leta 2007 do leta 2009 je razvidno, da število prijav,
ki se nanašajo na upravne enote in organe v sestavi, v tem obdobju upada. Pri drugih
organih (ministrstva, nosilci javnih pooblastil, občine in vladne službe) pa se število prijav
v izbranem obdobju povečuje. Največ prijav v izbranem obdobju proučevanja se je
nanašalo na delo MOP in IRSOP.
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Člen 307. a upravnemu inšpektorju omogoča izvajanje nadzora na dva načina:
 neposredno pri organu ali
 na podlagi predloženih dokumentov organa.
Kakorkoli upravni inšpektor opravi nadzor, odredi, da se mora ugotovljena nezakonitost
odpraviti v roku, ki ga določi upravni inšpektor.
V naslednjem členu je določen ukrep, ki ga upravni inšpektor lahko izreče, če so pri
nadzoru ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno
prikrajšanje javnega interesa, pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče
se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku. V tem
primeru upravni inšpektor lahko z odločbo odredi, da se uradna oseba ponovno udeleži
usposabljanja za vodenje in odločanje v upravnem postopku. Uradna oseba se lahko
zoper to odločbo pritoži. V primeru pritožbe ta ne zadrži izvršite, o njej pa odloča
ministrstvo, pristojno za upravo. Upravni inšpektor uradni osebi odredi ponovno udeležbo
na usposabljanju za vodenje in odločanje v upravnem postopku in lahko po 307. č členu
zoper to uradno osebo predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka.
Če upravni inšpektor pri nadzoru ugotovi, da upravni postopek vodi ali v njem odloča
oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 31. člena ZUP, se z odločbo odredi predstojniku organa,
da taka oseba takoj preneha z vodenjem postopka oziroma odločanjem v upravnih
zadevah. Predstojnik organa mora v tem primeru zagotoviti, da bo vodenje postopka in
odločanje takoj prevzela druga uradna oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. Zoper
odločbo je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve, o njej odloča ministrstvo, pristojno za
upravo. Pogoji, ki jih določa 31. člen ZUP, so naslednji: »Upravni postopek lahko vodi in v
njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega
postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.«
Člen 307. d upravnemu inšpektorju nalaga dolžnost, če pri opravljanem nadzoru ugotovi,
da ima neko dejanje uradne ali druge osebe v konkretni upravni zadevi znake kaznivega
dejanja, to naznani pristojnemu organu ali vloži kazensko ovadbo.
Člen 307. e upravnemu inšpektorju nalaga, da lahko v primeru nadzora pri nosilcu
javnega pooblastila, če ugotovi, da ta ne izvaja javnega pooblastila ali ga izvaja
nestrokovno, nevestno ali malomarno, predlaga pristojnemu organu postopek odvzema
javnega pooblastila.
ZUP v 307. f in 307. g členu opredeljuje dolžnosti upravne inšpekcije. Najprej določa, da
mora upravni inšpektor izdati zapisnik o ugotovitvah nadzora. V njem lahko predstojniku
organa določi rok in način za odpravo nezakonitosti. Če prijavitelj zahteva odgovor na
prijavo, ga mora upravni inšpektor obvestiti o ugotovitvah nadzora. Dolžnost upravne
inšpekcije je, da enkrat letno poroča vladi o ugotovitvah pri opravljenih nadzorih.
Uredba o upravnem poslovanju v drugem odstavku 225. člena določa, da nadzor nad
izvajanjem te uredbe izvaja upravna inšpekcija.
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ZDIJZ v 32. členu določa, da nadzor nad izvajanem tega zakona opravlja ministrstvo. Člen
6. a uredbe o organih v sestavi je določilo, da je to ministrstvo za javno upravo, in sicer
Inšpektorat za javno upravo (upravna inšpekcija). 39. člen ZDIJZ določa globe za kršitve,
ki jih opredeljuje kot prekrške. V tem delu ima upravna inšpekcija tudi naloge
prekrškovnega organa in mora pri tem upoštevati Zakon o prekrških (Uradni list RS, št.
07/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1,
34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-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.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15,
45/2010-ZIntPK; v nadaljevanju ZP-1). Iz poročil o delu upravne inšpekcije sem ugotovila,
da so bile leta 2009 ugotovljene tri kršitve ZDIJZ, leta 2008 pa ena manj.
Upravna inšpekcija ima pooblastila določena v več zakonih, zato je pomembno dejstvo, da
so določbe ZUP, ZDU-1 v razmerju do določb ZIN lex specialis (Breznik in dr., 2008, str.
824).

4.4 ORGANI, KJER UPRAVNI INŠPEKTORJI OPRAVLJAJO NADZOR
Upravna inšpekcija izvaja nadzor nad organi državne uprave (ministrstva, organi v sestavi,
upravne enote, vladne službe), organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Prvi
člen ZDU-1 določa, da državna uprava kot del izvršilne veje oblasti v Republiki Sloveniji
izvršuje upravne naloge. Javni uslužbenci v upravnih organih so del izvršilne veje oblasti,
zato je načelo zakonitosti temeljno načelo njihovega delovanja. Načelo zakonitosti po
drugi strani pomeni, da javni uslužbenec ne more izvrševati javnih nalog, če zato nima
ustrezne pravne podlage v obliki ustave, zakona ali podzakonskega predpisa (Pirnat in dr.,
2004, str. 68). ZUP v prvem odstavku 2. člena določa, da je upravna zadeva odločanje o
pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na
področju upravnega prava. Upravne naloge opravljajo upravni organi, in sicer ministrstva,
organi v njihovi sestavi in upravne enote (prvi odstavek 14. člena ZDU-1). Kriterij za
njihovo opredelitev so upravne naloge oziroma sistemske funkcije državne uprave. Te
upravne funkcije so sodelovanje pri oblikovanju politik, izvršilne naloge, inšpekcijski
nadzor, spremljanje stanja, razvojne naloge in zagotavljanje javnih služb (Pirnat in dr.,
2004, str. 516).
Kot je razvidno iz prve slike, je državna uprava ožji pojem od pojmov uprava in javna
uprava. Zato vse, kar velja za upravo in javno upravo, velja tudi za državno upravo.
Značilnosti državne uprave lahko izvirajo samo iz značilnosti državne ureditve. Državna
uprava je sestavni del državne organizacije, v kateri se opravljajo naloge, ki se morajo
uresničiti v državi. Kakšna je državna uprava v konkretni državi in kakšne so njene naloge,
je odvisno od koncepta države in njene vloge v družbi. Država opravlja svoje naloge prek
državnih organov, v tem pogledu nas zanimajo predvsem državni upravni organi, t. i.
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državna uprava. Država kot najbolj splošna družbena organizacija je odgovorna, da se
uresničujejo vse tiste naloge, od katerih sta odvisna normalen obstoj in razvoj družbe, ne
glede na to, kdo jih neposredno izvršuje. Država mora poskrbeti, da se določene naloge
izvršujejo v splošnem interesu. Za klasično državo so bile značilne predvsem oblastne
funkcije, ki jih je izvajala s svojimi organi. Za moderno državo pa je značilno opravljanje
velikega števila nalog, ki nimajo oblastvene narave. Nekatere naloge država opravlja prek
državne uprave, nekatere pa prek posebnih organizacij, ki jih je ustanovila država (javna
podjetja, javne službe …) in so tesno povezane z državnim aparatom. Državna uprava se
v sodobni, razviti in demokratični družbi ne more več pojavljati samo kot instrument
oblasti, ampak opravlja tudi neoblastvene naloge, čeprav se veliko nalog lahko zagotovi
samo s prisilo (Rakočevič, 1994, str. 155–157).
Ko govorimo o tem, nad katerimi organi upravna inšpekcija opravlja nadzor, je
pomembno, da vemo, kateri organi postopajo po ZUP in kdaj.
Slika 5: Kateri organi postopajo po ZUP in kdaj

Kateri organi postopajo po ZUP

Organi
državne
uprave

Drugi državni
organi

Kdaj se postopa po ZUP

 ministrstva
 organi v sestavi
 upravne enote in
druge območne enote
ministrstev

 državni zbor,
sodišča, državni tožilec

Organi
samoupravnih
lokalnih
skupnosti

 občinska uprava
 župan

Nosilci javnih
pooblastil

 agencije, zbornice,
javna podjetja, javne
službe …

Izvajalci
javnih služb

Če gre za upravno
zadevo (to je vsak
posamezni
primer
z
nekega
upravnega
področja).

Če gre za neposredno
uporabo predpisov.

 gospodarske javne
službe na področju
negospodarstva (šole,
muzeji, bolnišnice …)

Če se odloča o pravicah,
obveznostih in pravnih
koristih.

Vir: Grafenauer in Breznik, 2005, str. 57
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Razvidno je, da morajo po ZUP postopati našteti organi takrat, kadar v upravnih zadevah
neposredno uporabljajo predpise, odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
posameznikov pravnih oseb in drugih strank. Upravna zadeva je zadeva, s katero
odločamo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb. Za upravno
zadevo štejemo vse tiste zadeve, če je s predpisom določeno, da organ o neki zadevi vodi
upravni postopek, odloča v upravnem postopku, izda upravno odločbo ali če to iz javnega
interesa izhaja iz narave zadeve. Prav tako pa morajo ti organi ZUP uporabljati v vseh
drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značilnosti upravne zadeve, in sicer takrat, kadar
to področje ni urejeno s posebnim postopkom (4. člen ZUP). Kot je pokazala sodna
praksa, je to pri dodeljevanju socialnih stanovanj, disciplinskih postopkih visokošolskih
zavodov … (Grafenauer in Breznik, 2005, str, 44–59).
Iz navedenega lahko ugotovimo, da upravna inšpekcija opravlja nadzor nad organi
državne uprave, organi samoupravne lokalne skupnosti, nosilci javnih služb, in sicer
takrat, kadar ti organi pri opravljanju svojih nalog uporabljajo prepise s področja
upravnega postopka in dostopa do informacij javnega značaja.
4.4.1 MINISTRSTVA
Ustava Republike Slovenije v 114. členu pravi, da sestavo in delovanje vlade, število,
pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja zakon. 121. člen Ustave Republike Slovenije
določa, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva, njihove naloge pa
podrobneje določi vlada z uredbo (prvi odstavek 42. člena ZDU-1). Ministrstvo se ustanovi
za opravljanje nalog na enem ali več upravnih področjih (prvi odstavek 14. člen ZDU-1).
Ministrstvo je temeljna organizacijska oblika državne uprave. Ustanavlja se po t. i.
resornem načelu, kar pomeni, da ministrstvo pokriva eno ali več upravnih področij, ki so
delovna področja ministrstva. Delovno področje pomeni področje družbenega življenja, na
katerem deluje ministrstvo, ne pa njegovih pristojnosti. Slednje določajo posamezni
materialni predpisi, ki tako določijo pravico in dolžnost ministrstva, da na svojem
delovnem področju opravi nalogo, ki izvira iz tako določene pristojnosti (Pirnat in dr.,
2004, str. 516).
Ministrstvo je najvišji organ, pristojen za določeno področje državne uprave, katerega delo
vodi minister. Konkretnejše pristojnosti posameznih ministrstev so opredeljene v ZDU-1, ki
določa tudi, da imamo trenutno v Republiki Sloveniji 15 ministrstev (ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, ministrstvo za finance, ministrstvo za gospodarstvo,
ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ministrstvo za kulturo, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo,
ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za promet,
ministrstvo za šolstvo in šport, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje zadeve), imamo pa še še tri ministre brez
resorja (minister, odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu, minister, odgovoren za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, minister, odgovoren za razvoj in evropske
zadeve) (Vlada RS, 2011 a).
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Ministra brez resorja se lahko ustanovi na podlagi drugega in tretjega odstavka 8. člena
ZVRS, da predsedniku vlade pomaga pri usklajevanju dela ministrstev v okviru pooblastil,
ki mu jih da predsednik Vlade Republike Slovenije.
Ministrstvo lahko opredelimo kot individualno vodene organe – vodi jih minister, ki odloča
o vseh zadevah iz pristojnosti ministrstva. Ena od nalog je tudi, da izdaja upravne
odločbe. To nalogo lahko prenese na uradne osebe v ministrstvu. Pooblasti lahko tisto
osebo, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka
(Virant, 2004, str. 97).
Ministrstva opravljajo naloge, ki strankam oziroma prebivalcem države priznavajo
določene pravice ali jim nalagajo obveznosti. Te pravice in obveznosti se vršijo po t. i.
upravnem postopku. Pri tem morajo zaposleni upoštevati pravni red v državi. Iz
opravljene analize dela upravne inšpekcije v izbranem obdobju je razvidno, da je bilo leta
2007 prejetih najmanj prijav – 20 %. V letu 2008 je ta odstotek večji za 4 % in leta 2009
še za dva. Največ prijav je bilo naslovljenih na ministrstvo za okolje in prostor, sledita
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. V teh obdobju je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov (leta 2007
eden, leta 2008 pet in leta 2009 osem pregledov).
4.4.2 ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi z uredbo vlade za opravljanje specializiranih
strokovnih nalog (urad), izvršilnih (uprava) in razvojnih (agencija) upravnih nalog, nalog
inšpekcijskega in drugega nadzora (inšpektorat) in nalog na področju javnih služb
(direkcija), če se s tem zagotovita večja učinkovitost in kakovost pri upravljanju nalog
oziroma če je zaradi narave nalog ali delovnega področja treba zagotoviti višjo stopnjo
strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog (drugi odstavek 14. člena ZDU-1). Oba
zgoraj navedena kriterija sta zelo ohlapna in ne omejujeta vlade pri ustanavljanju organov
v sestavi, do neke mere omejujeta samo ustanavljanje pretirano majhnih organov v
sestavi, kar naj bi preprečevalo pretirano drobljenje uprave (Pirnat in dr., 2004, str. 540).
Organi v sestavi niso povsem neodvisni in samostojni upravni organi, ampak so
organizacijsko in funkcionalno vključeni v posamezno ministrstvo. Namen ustanavljanja
organov v sestavi je v ločitvi strateške in operativne funkcije ministrstva (Pirnat in dr.,
2004, str. 517). Organizacija operativne ravni uprave tako ne more biti predmet
zakonskega urejanja, saj se na tej ravni ne oblikuje strategija, ampak gre za njeno bolj ali
manj rutinsko izvajanje v postavljenih okvirih, ki jih določa strateška raven upravljanja
(Pirnat in dr., 2004, str. 539).
Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi
stopnji pristojno ministrstvo in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje,
na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi ministrstva (tretji
odstavek 21. člena ZDU-1). Vlada z uredbo določi delovna področja organov v sestavi
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(drugi odstavek 42. člena ZDU-1). Uredba o organih v sestavi ministrstva podrobneje
ureja organe v sestavi za posamezna ministrstva in njihove pristojnosti.
Organi v sestavi so individualno vodeni – vodi jih predstojnik organa, ki ga imenuje vlada
na predlog ministra. Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi je hierarhično, za
kar je značilno, da je ministrstvo hierarhični višji organ kot organ v sestavi. Zato lahko
podrejenemu organu daje navodila, usmeritve, napotke, nudi strokovno pomoč in nadzira
njegovo delo. Značilnost hierarhije je tudi, da lahko višji organ opravi nalogo iz pristojnosti
nižjega organa, če je ta ne opravi v roku, ki bi jo moral. Hierarhija med ministrom in
predstojnikom organa se kaže v tem, da lahko minister predlaga vladi razrešitev
predstojnika organa v sestavi (Virant, 2004, str. 99).
Upravna inšpekcija je zoper organe v sestavi, kot poseben organ ministrstva, v izbranem
obdobju proučevanja prejela vsako leto manj prijav. Leta 2007 24 %, leta 2008 21 % in
leta 2009 17 % prijav glede na skupno število prejetih prijav. Od tega je največ prijav bilo
naslovljenih na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. Opravljenih
inšpekcijskih pregledov pri organih v sestavi je bilo 12, od tega leta 2007 dva, leta 2008
štirje in leta 2009 šest pregledov.
4.4.3 UPRAVNE ENOTE
V Republiki Sloveniji deluje 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene na območju
nekdanjih občin z namenom izvajanja dekoncentriranih nalog na območju, ki ga upravna
enota pokriva. Upravno enoto lahko opredelimo kot monokratičen ali individualno voden
organ s strani načelnika, ki ga imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.
Da upravna enota svoje naloge izvaja tako, da se čim bolj približa strankam, se lahko
ustanovijo tudi izpostave, t. i. krajevni uradi (Virant, 2004, str. 110–111).
Upravne enote so bile ustanovljene za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba
organizirati in izvajati teritorialno (tretji odstavek 14. člena ZDU-1), da lahko s svojimi
funkcijami pokrije celotno državno ozemlje. To velja za tiste naloge, ki so krajevno
pogojene – bodisi zahtevajo delo na terenu, na določeni lokaciji ali pa so povezane z
neposrednim fizičnim stikom s stranko. Teritorialna organizacija je primerna, če se
lokacijsko pogojene upravne naloge pojavljajo s tolikšno frekvenco (pogostnostjo), da jih
je racionalno organizirati po teritorialnem načelu. Pri tej odločitvi je treba upoštevati
usmeritev približevanja upravnih storitev uporabniku in ekonomičnost oziroma
učinkovitost izvajanja upravnih nalog (obe načeli sta si včasih lahko v nasprotju in ju je
treba uravnotežiti). Organiziranje upravnih nalog po teritorialnem načelu označujemo tudi
kot (teritorialno) dekoncentracijo nalog državne uprave, saj se izvrševanje določenih nalog
prenaša s centralnih organov oziroma enot državne uprave na njene lokalno organizirane
organe oziroma enote (Pirnat in dr., 2004, str. 576). Upravna enota je dekoncentriran
(teritorialni) organ državne uprave, ki opravlja naloge na delovnih področjih več
ministrstev. Zato je upravna enota vsebinsko vezana na vsa ministrstva (Pirnat in dr.,
2004, str. 589). Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne
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pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače. Upravne
enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki
urejajo posamezna področja (44. člen ZDU-1). ZDU-1 v 48. členu pravi, da upravna enota
opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na
katerih delovno področje sodijo zadeve. Območja teritorialnih enot določi vlada z uredbo,
in sicer z uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji. Območja
upravnih enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje
upravnih nalog. Območje upravne enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih
skupnosti (drugi odstavek 43. člena ZDU-1).
Zoper upravne enote, ki so organizirane za to, da se storitve države približajo državljanov,
je upravna inšpekcija prejela leta 2007 največji odstotek glede na vse prejete prijave (26
%), leta 2008 24 % in leta 2009 23 % – odstotek prejetih prijav se je manjšal. Največ
prijav je bilo naslovljenih na UE Ljubljana in Maribor. Opravljenih inšpekcijskih nadzorov je
bilo pri upravnih enotah največ 45, od tega so bili leta 2007 štirje pregledi, leta 2008 14 in
leto pozneje 27.
4.4.4 VLADNE SLUŽBE
Vlada lahko vladne službe ustanovi z namenom, da njej pomagajo izvajati funkcije, ki jih
ima po predpisih. Da lahko izvaja naloge, potrebuje organizacijsko, strokovno, tehnično in
informacijsko podporo. Predsednik vlade ima krog ljudi, zaposlenih v vladni službi, t. i.
urad predsednika vlade, ki ga vodi generalni sekretar vlade. Generalni sekretar skrbi za
pripravo sej in izvrševanje odločitev vlade, opravlja tudi zadeve v zvezi z organizacijo dela
v vladi in vladnih službah (Virant, 2004, str. 59). Vladne službe praviloma ne izvajajo
upravnih nalog, ampak predvsem podporne naloge oziroma naloge strokovno-tehnične
vladne službe, kamor spadajo še Služba vlade za razvoj in evropske zadeve, Služba vlade
Republika Slovenija za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu, Urad vlade za komuniciranje, Protokol Republike Slovenije, Urad za
makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad Republike Slovenije, Služba vlade za
zakonodajo, Urad za enake možnosti, Urad za verske skupnosti, Urad za narodnosti, Urad
za varovanje tajnih podatkov, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Vlada
Republike Slovenije, 2011 b).
Prejetih prijav zoper vladne službe je bilo najmanj, manj kot odstotek glede na vse prejete
prijave, prav tako je bil v proučevanem obdobju opravljen en inšpekcijski pregled leta
2008. Manjše število prejetih prijav in opravljenih pregledov je logična razlaga, saj vladne
službe nimajo toliko pristojnosti, s katerimi bi odločale o pravicah ali obveznostih pravnih
in fizičnih oseb, kot jih imajo drugi organi, ki jih nadzirajo upravni inšpektorji.
4.4.5 ORGANI SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Ustave Republike Slovenije v 139. členu določa, da območje občin obsega eno ali več
naselij, ki so povezana s skupnimi interesi in potrebami prebivalcev. Občina se ustanovi z
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zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja ljudi, izpolnjevati
pa mora tudi določene pogoje. Občina lahko dobi status mestne občine, za kar mora
izpolnjevati še več pogojev, določenih z ZLS, ta status pa se pridobi po posebnem
postopku (Virant, 2004, str. 165).
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah na območju
samoupravne lokalne skupnosti (četrti odstavek 19. člena ZUP). Za odločanje o upravnih
zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti je na prvi stopnji pristojna
uprava samoupravne lokalne skupnosti, če zakon ne določa drugače (17. člen ZUP).
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor (28. člen ZLS). Občinsko upravo
ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge
in notranjo organizacijo. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinskih pristojnosti.
Usmerja in nadzira jo župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan (49. člen ZLS).
Občine, katerih namen je uresničevanje interesov, ki združujejo širšo družbeno skupnost,
prav tako odločajo o pravicah in obveznostih tistih, ki živijo na območju, ki ga občina
pokriva. Pri tem morajo upoštevati pravni red v državi, stranke v postopku, ki jih vodi
občina, pa se imajo pravico obrniti na upravno inšpekcijo, če menijo, da se jim je zgodila
krivica. Upravna inšpekcija je zoper občine prejela vsako leto približno isto število prijav,
leta 2007 in 2008 15 % in leta 2009 en odstotek več. Največ prijav je bilo naslovljenih na
mestni občini Ljubljana in Novo mesto. Pri teh organih je upravna inšpekcija opravila 35
inšpekcijskih pregledov, od tega leta 2007 šest, leta 2008 11 in leta 2009 18.
4.4.6 NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
Nosilci javnih pooblastil so subjekti, ki niso del državne uprave, a so z njo tesno povezani.
Ta povezanost se kaže v tem, da jih država ustanavlja z zakonom ali aktom vlade, da se
financirajo iz državnega proračuna, da država izvršuje ustanoviteljske pravice ali v tem, da
organi dejavnost opravljajo v javnem interesu. Nosilce javnih pooblastil običajno
imenujemo paradržavne organizacije ali specializirane osebe javnega prava. Med nosilce
javnih pooblastil prištevamo javna podjetja, javne zavode, agencije, zbornice z obveznim
članstvom. Pri izvajanju nalog so nosilci javnih pooblastil vezani na pravni red v državi
(Virant, 2004, str. 118–119). Javno pooblastilo je mogoče opredeliti kot pravico
posameznikov in organizacij, ki niso državni organi, da izvršujejo funkcije uprave (Pirnat in
dr., 2004, str. 519). Javno pooblastilo je ustavnopravni institut, ki v 121. členu Ustave
Republike Slovenije določa, da lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge
organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
državne uprave. 15. člen ZDU-1 določa, da se lahko ustanovi javna agencija za
opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije. Razlogi
za podelitev javnega pooblastila so lahko treh vrst:
 zahteva po učinkovitosti, strokovnosti in ekonomičnosti izvajanja upravnih nalog.
Tu gre za položaje, ko iz različnih razlogov posamezne upravne naloge subjekti
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zunaj državnega aparata opravljajo bolj učinkovito. ZDU-1 v prvem odstavku 15.
člena omenja neposredno financiranje s plačili uporabnikov oziroma z upravnimi
taksami.
 potreba po samoregulaciji. Gre za številne položaje, ko je treba zagotoviti vpliv
določenih interesov in interesnih skupin na upravno odločanje, zlasti ko gre za
izdajanje splošnih upravnih aktov.
 potreba po zagotovitvi neodvisnega upravljanja. Gre za primere, ko je treba iz
različnih razlogov zagotoviti neodvisnost upravnega odločanja zlasti od izvršilne
oblasti (Pirnat in dr., 2004, str. 521).
Na podlagi zakona lahko javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog pridobijo tudi
druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava. Če zakon
dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb,
se izbira opravi na javnem natečaju. Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih
pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis (15. člen ZDU1). Vsaka podelitev javnega pooblastila nujno obsega najmanj dva elementa:
 določitev vsebine javnega pooblastila, torej katere upravne naloge se zaupajo kot
javno pooblastilo, ki ga mora natančno in podrobno določiti zakon, saj gre za
vprašanje pristojnosti;
 določitev nosilca javnega pooblastila, torej kateri osebi se zaupajo. Gre za
določitev subjekta, ki izvršuje z zakonom določeno javno pooblastilo (Pirnat in dr.,
2004, str. 522–523).
Javna pooblastila se lahko izvršujejo z izdajanjem splošnih aktov, posamičnih aktov
oziroma odločanjem v posamičnih stvareh in z opravljanjem materialnih dejanj, kot to tudi
sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij (Pirnat in dr., 2004, str. 519).
Zoper nosilce javnih pooblastil je bilo prejetih vsako leto več prijav – leta 2007 14 %, leta
2008 15 % in leta 2009 17 %. Največ prijav je bilo naslovljenih zoper delo ZPIZ in DURS.
Prav tako je pri teh organih opravljenih vsako leto več inšpekcijskih pregledov, leta 2007
šest, leta 2008 11 in leta 2009 26 pregledov.

4.5 POOBLASTILA UPRAVNIH INŠPEKTORJEV
Pogoje, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko postane inšpektor, določa 12. člen ZIN. Ti
pogoji veljajo tudi za upravnega inšpektorja. Upravni inšpektor je uradna oseba oziroma
delavec s posebnimi pooblastili, ki jih za nadzor nad delom uprave pooblasti ministrstvo,
pristojno za upravo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 461). Upravni inšpektor mora pred
začetkom postopka svojo identiteto izkazati s službeno izkaznico in značko. S tem ko se
identificira, lahko začne izvajati pooblastila, ki mu jih nalagajo zakoni in podzakonski
predpisi. Spremembe zakonodaje na področju upravne inšpekcije so vplivale na
spreminjanje, razširjanje in oženje pooblastil, ki so jih upravni inšpektorji imeli v
preteklosti. Zadnja in hkrati zelo obsežna sprememba tega področja je bila s sprejetjem
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novele ZUP-G leta 2010. S to spremembo so se upravni inšpekciji naložila dodatna, širša
pooblastila. Upravni inšpektorji so pridobili nekatere lastnosti klasične inšpekcije, a vendar
upravne inšpekcije še vedno ne moremo enačiti s klasično inšpekcijo, saj se iz ZIN za delo
upravne inšpekcije uporabljajo zgolj nekatere določbe, upravna inšpekcija pa še vedno
nima pooblastil, da bi pri ugotovljeni nepravilnosti ali nezakonitosti ukrepala z izdajo
odločbe, razen v določenih primerih, in v tem delu ima lastnosti klasične inšpekcije.
Upravna inšpekcija izvaja nadzorstvo:
 v upravnih organih in pri nosilcih javnih pooblastil nad izvajanjem predpisov o
upravnem poslovanju – določeno s 73. členom ZDU-1,
 nad izvajanjem predpisov s področja upravnih postopkov – določeno z ZUP.
S spremembo zakonodaje so se spremenila pooblastila upravnih inšpektorjev. Inšpektor
lahko z odločbo odredi, da uradna oseba, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, preneha z
vodenjem postopka ali odločanjem, da se uradna oseba udeleži usposabljanja, lahko
predlaga uvedbo disciplinskega postopka in odvzem javnih pooblastil ali vloži ovadbo pri
pristojnem državnem tožilstvu. Še vedno pa mora upravni inšpektor o ugotovitvah
nadzora izdati zapisnik, v katerem lahko predstojniku organa odredi, da v predvidenem
roku odpravi nezakonitosti oziroma izvede druge ukrepe. Kovačeva in Virant (2010, str.
18–19) trdita, da ta določba ne sledi dosledno, namesto da bi predvidevala, izdajo
odločbe odredi kar z zapisnikom. Tako odrejeni ukrepi niso prisilno izvršljivi, zoper zapisnik
pa tudi ni na voljo pravnega sredstva. In tako navajata, da je takšna ureditev nekakšen
hibrid med klasično inšpekcijo in notranjim nadzorom.
ZUP daje upravnemu inšpektorju možnost, da v določenih primerih izda odločbo, v
določenih pa zapisnik. Člen 307. b omogoča izdajo odločbe, če upravni inšpektor ugotovi
kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega
interesa, pravic in pravnih koristi strank ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega
postopka, ki niso odpravljene v določenem roku. V tem primeru odločba določa, da se
mora uradna oseba ponovno udeležiti usposabljanja za vodenje in odločanje v upravnem
postopku. Člen 307. c določa, če inšpektor ugotovi, da upravni postopek vodi ali v njem
odloča uradna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z 31. členom ZUP, izda odločbo,
s katero mora uradna oseba takoj prenehati z vodenjem postopka ali odločanjem v
upravnih zadevah. Zoper odločbe, ki jih izda upravni inšpektor, je dovoljena pritožba, ki
ne zadrži izvršitve in o njej odloča ministrstvo, pristojno za upravo. Pogoja, določena z 31.
členom, sta predpisana izobrazba in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto
in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.
Po členu 307. f pa je upravnemu inšpektorju omogočeno, da o ugotovitvah nadzora
napiše zapisnik. Z zapisnikom upravni inšpektor predstojniku organa odredi odpravo
pomanjkljivosti oziroma nezakonitosti v roku, ki ga določi upravni inšpektor. Zoper
zapisnik ni možen ugovor. Ker to ni upravni akt, tudi nista možna pritožba in upravni spor.

57

V primeru kršitve pravil upravnega postopka iz člena 307. b ima upravni inšpektor po
členu 307. č pravico predlagati uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki je
kršila pravila. Če upravni inšpektor v konkretni zadevi ugotovi znake kaznivega dejanja, za
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora to naznaniti pristojnemu organu
oziroma vložiti kazensko ovadbo, kar je določeno s 307. d členom ZUP.
Upravni inšpektor lahko predlaga pristojnemu organu, da začne postopek odvzema javnih
pooblastil po členu 307. e, če ugotovi, da organ, ki ima javno pooblastilo, tega ne izvaja
ali ga izvaja nestrokovno, nevestno ali malomarno.
Za upravnega inšpektorja veljajo tudi nekatere določbe petega poglavja ZIN (18. člen,
prvi odstavek 19. člena ter prvi in tretji odstavek 20. člena). Ti členi govorijo o pooblastilih
inšpektorjev.
18. člen navaja, da imajo inšpektorji pravico samostojno voditi postopek ter izdati odločbe
in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku. Pri svojem delu je inšpektor dolžan
upoštevati navodila in usmeritve glavnega inšpektorja, svoja pooblastila pa izkazuje s
službeno izkaznico in značko, ki ju izda minister, pristojen za upravo. Ta določba
inšpektorjem zagotavlja samostojnost pri opravljanju nalog in izdajanju odločb v
inšpekcijskem postopku (Pirnat in dr., 2004, str. 904–905).
ZIN inšpektorjem podeljuje obsežna pooblastila, kar jim omogoča, da delo opravljajo
nemoteno. Ta pooblastila veljajo tudi za upravne inšpektorje. Inšpektorji imajo možnost
brezplačnega pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc ali drugih zbirov podatkov, če se ti
nanašajo zavezanca in so potrebni, da se inšpekcijski postopek izvede. Prav tako lahko
inšpektor brezplačno vzame vzorce blaga, opreme in materialov pri zavezancu. Pri tem
mora biti vzeta količina takšna, da zavezancu ne povzroča dodatnih stroškov (Pirnat in dr.,
2004, str. 907).
Upravni inšpektor ima po 20. členu ZIN pravico brez predhodnega obvestila in dovoljenja
zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe ne glede na delovni čas vstopiti v prostore
in objekte, na zemljišča in parcele ter k opremi in napravam zavezanca. Če mu zavezanec
brez neupravičenega razloga ne dovoli vstopa, ima inšpektor pravico vstopiti brez
dovoljenja zavezanca ob pomoči policije. Če pri tem nastanejo stroški in škoda, te krije
zavezanec. To pooblastilo lahko omeji poseben zakon, ki določa primere, kdaj si mora
inšpektor pridobiti soglasje zavezanca za vstop v prostore (Pirnat in dr., 2004, str. 908).
Upravni inšpektorji imajo tako po veljavni zakonodaji obsežnejša pooblastila kot v
preteklosti, kar jim omogoča, da svoje naloge opravljajo nemoteno, ter imajo dovolj
pristojnosti, da si lahko pridobijo potrebne podatke in dokumente ter opravijo nadzor.

58

4.6 UKREPI UPRAVNIH INŠPEKTORJEV
Upravni inšpektorji pri svojem delu obravnavajo vse prejete prijave, na podlagi katerih
opravljajo redne in izredne nadzore oziroma zahtevajo poročila o zadevi.
Z rednimi nadzori, ki jih upravna inšpekcija imenuje sistemski nadzori, se pri organu
preverja stanje glede spoštovanja predpisov. Pregled dokumentacije, ki se v teh nadzorih
izvaja, obsega daljše časovno obdobje, v njem sodeluje več inšpektorjev, nadzor pa traja
tudi daljše časovno obdobje. Z izrednimi nadzori upravni inšpektorji preverjajo vsebine
navedb v konkretnih prijavah, kar pomeni, da se ti nadzori opravljajo na podlagi
konkretnih prijav. Upravni inšpektor se na podlagi vsebine prijave odloči, ali bo pri organu
opravil inšpekcijski nadzor ali pa bo vsebino prijave rešil na podlagi zahtevanega poročila
o zadevi, ki se nanaša na prijavo. Če upravni inšpektorji ugotovijo, da se pri določenem
organu kršitve ne odpravijo, opravijo pri teh organih ponovne nadzore (Upravna
inšpekcija za leto 2009, str. 4).
Upravni inšpektorji pri svojem delu izdajajo zapisnike o opravljenem nadzoru, s katerimi
predstojniku organa predlagajo odpravo nezakonitosti. Če ugotovijo znake kaznivega
dejanja, morajo to sporočiti pristojnemu organu ali podati kazensko ovadbo, predlagajo
odvzem javnega pooblastila, zoper organe, ki so nosilci javnih pooblastil in se javno
pooblastilo ne izvaja ali se izvaja nestrokovno, nezavestno ali malomarno, izrekajo globe
za prekrške, določene z 39. členom ZDIJZ. Zoper uradno osebo, ki pri svojem delu ni
ravnala v skladu z zakoni, lahko upravni inšpektorji uvedejo disciplinski postopek ali izdajo
odločbo, če so bila kršena pravila upravnega postopka ter je postopek vodila in o upravni
zadevi odločala uradna oseba, ki ni izpolnjevala z ZUP določenih pogojev. Zoper to
odločbo je dovoljena pritožba na MJU (Virant in Kovač, 2010, str. 74).
ZUP in ZDIJZ določata ukrepe, ki jih lahko upravni inšpektorji pri izvajanju pooblastil
uporabijo pri ugotovljenih nepravilnostih. Lainšček je v intervjuju navedel, da novela ZINA ni imela vpliva na delo upravne inšpekcije. Novela ZUP-G vsebuje ukrepe, ki jih je
vsebovala že novela ZUP-A. Odziv ZUP-G pa se v praksi kaže v tem, da prijavitelji v svojih
prijavah navajajo svoja pričakovanja po izvrševanju predvidenih ukrepov, navedenih v
novelah ZUP.
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5 INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV

5.1 ZAČETEK
DELOVANJA
USLUŽBENCEV

INŠPEKCIJE

ZA

SISTEM

JAVNIH

ZDU v 31. členu določa, da MJU opravlja naloge na področjih javne uprave, sistema javnih
uslužbencev in plačnega sistema v javnem sektorju. Inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev je dobila pravno podlago za ustanovitev z ZJU leta 2002, v praksi pa se je
ustanovila septembra 2004 (Sajevec, 2005, str. 26).
Ob ustanovitvi je inšpekcija delovala v okviru MNZ, in sicer v Uradu za organizacijo in
razvoj uprave. Z reorganizacijo MNZ je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev prešla pod
Inšpektorat za notranje zadeve. Akt o sistemizaciji delovnih mest se je začel uporabljati 1.
4. 2005 in je z MNZ prešla na MJU, v katerem inšpekcija za sistem javnih uslužbencev ni
oblikovana kot notranja organizacijska enota, ampak so delovna mesta inšpektorjev za
sistem javnih uslužbencev sistemizirana v okviru Direktorata za organizacijo in kadre, v
Sektorju za organizacijo in uslužbenski sistem.
S spremembo uredbe o organih v sestavi ministrstev je področje dela inšpekcije za sistem
javnih uslužbencev 21. 9. 2009 prešlo v novoustanovljeni Inšpektorat za javno upravo, kar
smo v prejšnjem poglavju prikazali s sliko 4, in kot smo že opredelili, v tem inšpektoratu
delujeta dve inšpekcijski službi (upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev) in sta tako organizirani še danes.
Namen inšpekcije za sistem javnih uslužbencev je spoštovanje takega uslužbenskega
sistema, ki temelji na načelu zakonitosti, enakopravne dostopnosti, strokovnosti, javnega
natečaja, kariere in prihodnosti. Inšpekcija je organizirana kot oblika notranjega nadzora v
javni upravi in pri svojem delu preverja, ali organi delujejo v skladu z določbami ZJU in na
njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. Pomembna naloga inšpekcije je tudi, da
pri delu izvaja politiko, ki jo glede uslužbenskega sistema sprejme vlada (Sajevec, 2005,
str. 27).
Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev lahko primerjamo z inšpekcijo za delo, pristojno
za nadzor nad delovno zakonodajo, ki velja za zasebni sektor, medtem ko je inšpekcija za
sistem javnih uslužbencev pristojna izvajati nadzor nad delovno zakonodajo, ki velja za
javne uslužbence.
Pomembna skupna značilnost inšpekcije za sistem javnih uslužbencev in upravne
inšpekcije je, da sta obe organizirani kot inšpekcijski službi znotraj organa v sestavi.
Pomembna razlika pa je, da je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev veliko mlajša
inšpekcijska služba, kot je upravna inšpekcija.
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5.2 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH
USLUŽBENCEV
Pravno podlago za ustanovitev in delovanje je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
dobila s sprejetjem ZJU v letu 2002. V 25. poglavju so od 179. do 182. člena opredeljene
glavne značilnosti inšpekcije za sistem javnih uslužbencev. Inšpekcija je notranja oblika
nadzora, zato inšpektorji nimajo pooblastil po ZIN (Pirnat in dr., 2004, str. 424). Ta
določba je veljala do leta 2007, ko je bila sprejeta novela ZIN, ki je prinesla spremembo
glede uporabe tega zakona. Peti odstavek 3. člena ZIN navaja, da vse oblike notranjega
upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti
uporabljajo naslednje določbe ZIN, to so določbe od 1. do 7. člena, od 11. do 18. člena,
prvi odstavek 19. člena ter prvi in tretji odstavek 20. člena tega zakona.
Ker upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev spadata v obliko
notranjega nadzora, imata po ZIN enaka pooblastila ter zanju veljajo enake določbe glede
spoštovanja načel in organizacije.
ZJU v 179. členu določa, da nadzor nad tem zakonom izvaja inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev.

5.3 ORGANI, KJER INŠPEKTORJI ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
OPRAVLJAJO NADZOR
Inšpektorji za sistem javnih uslužbencev opravljajo inšpekcijske nadzore po uradni
dolžnosti in na podlagi prijav praviloma le v državnih organih (ministrstva, organi v
sestavi, upravne enote, vladne službe) in upravah lokalnih skupnosti, če pa se prijava
nanaša na kršitve določb iz prvega dela ZJU (vključno z 21. členom ZJU), inšpektorji
opravijo inšpekcijski nadzor tudi v ostalem javnem sektorju (v javnih agencijah, javnih
skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in v drugih osebah javnega prava, če
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti) (Inšpekcija
za sistem javnih uslužbencev za leto 2009, str. 3).
Zaposleni v javnem sektorju se delijo na javne uslužbence in funkcionarje, ki jih
podrobneje definira ZJU, za oboje pa velja ZSPJS. Javni uslužbenec je vsak posameznik, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni uslužbenci se delijo na dve skupini, in
sicer na državne uradnike in strokovno-tehnične delavce. Uradniki so javni uslužbenci, ki
opravljajo javne naloge oziroma zahtevnejša spremljajoča dela s poznavanjem javnih
nalog organa, uradniki pa se izberejo na javnem natečaju, razen v primerih, ko je z
zakonom določeno drugače. Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem, izvršuje pa
naloge v nazivu, v katerega je bil imenovan z odločbo o zaposlitvi. Strokovno-tehnični
javni uslužbenci so tisti, ki opravljajo spremljajoča dela. Spremljajoča dela so dela na
področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter
druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa.
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Funkcionarji v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (ministri, predstojniki
vladnih služb in organov v sestavi, župani) niso javni uslužbenci. Funkcionarji izvršujejo
posamezne funkcije v izvršilni, zakonodajni in sodni oblasti ter drugih državni organih in
lokalnih skupnostih. Pojem funkcionarja je sicer ustavna kategorija, konkretno pa je
opredeljen v Zakonu o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/1990,
18/1991, 22/1991, 4/1993; v nadaljevanju ZFDO). Njihove plače ureja ZSPJS. Funkcionarji
so osebe, ki izvršujejo funkcije v vnaprej predvidenem mandatu, ki ga pridobijo:
 s splošnimi volitvami,
 osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z
izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali
predstavniškem telesu lokalne skupnosti,
 ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo
nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti (Virant, 2004, str. 193–196).
Javni uslužbenci so na eni strani vezani na odločitve zakonodajalca, na drugi strani pa tudi
na podzakonske predpise, ki jih sprejemajo vlada in ministri. Javni uslužbenec je po svoji
naravi predvsem izvrševalec odločitev, ki so jih sprejeli drugi (državni zbor ali vlada), zato
je pomembno, da je povsem jasno določeno, kateri pravni akti so za javnega uslužbenca
podlaga za izvrševanje javnih nalog. S tem, ko so natančno določene pravne podlage za
izvrševanje nalog uslužbenca, je onemogočeno, da bi uslužbenec samovoljno presojal in
odločal o vsebini in načinu izvrševanja javnih nalog. Takšna preprečitev arbitrarnosti
delovanja uslužbencev je predpostavka za zagotovitev pravne varnosti državljanov in
istočasno za nepristransko odločanje javne uprave in posledično osnovo za profesionalno,
kakovostno in politično nevtralno delo. Poleg svoje pravne narave ima načelo zakonitosti
tudi etični vidik, ki je osnovno etično načelo delovanja javnega sektorja. S tega zornega
kota je načelo zakonitosti predvsem način oziroma procedura, kako javni uslužbenec
obravnava državljana, ki se srečuje z javnim sektorjem (Pirnat in dr., 2004, 68–69).
Pravice in obveznosti javnih uslužbencev so določene s predpisi s področja delovnega
prava in kolektivnimi pogodbami, če zakon ne določa drugače. Predstojnik ne sme sprejeti
odločitve, ki bi zagotavljala javnemu uslužbencu manjše ali večje pravice oziroma manj ali
bolj ugodne pogoje dela, kot so določeni z navedenimi akti (92. člen ZJU). Ključno vodilo
pri zagotavljanju pravic javnih uslužbencev je, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme
zagotoviti pravic v večjem obsegu, kot so te določene z zgoraj navedenimi pravnimi akti,
če bi s tem obremenjeval javna sredstva (tretji odstavek 16. člena ZJU).
Javni uslužbenec je pri izvrševanju svojih nalog poleg vseh predpisov, ki veljajo, dolžan
upoštevati tudi Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001). Kodeks s
3. členom določa njegov namen, s katerim opredeljuje načela, ki jih morajo upoštevati
javni uslužbenci pri opravljanju javnih nalog, in služi tudi kot pripomoček javnim
uslužbencem za uresničevanje teh načel. Prav tako je kodeks namenjen javnosti, da se
seznani, kaj sme pričakovati od javnih uslužbencev. Vlada Republike Slovenije je kodeks
sprejela na podlagi priporočila Sveta Evrope in so ga dolžni upoštevati vsi javni uslužbenci,
ministri in drugi funkcionarji (Trstenjak, 2003, str. 470).
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Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev lahko opravlja nadzor v organih državne uprave in
upravah samoupravne skupnosti, v ostalem delu javnega sektorja pa takrat, če se prijava
nanaša na določbe ZJU od prvega do 21. člena. V tem pogledu je tudi razlika glede na
pokritost nadzora, ki ga opravlja upravna inšpekcija. Ob tem je še treba poudariti, da
inšpekcija za sistem javnih uslužbencev ne nadzira dela in postopkov, ki jih pri svojem
delu vršijo zaposleni, ampak nadzira predstojnike organov in njihove pooblaščene osebe,
ki so odgovorni glede izvajanja sistema javnih uslužbencev.

5.4 POOBLASTILA INŠPEKTORJEV ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
Inšpektorji za sistem javnih uslužbencev imajo pri svojem delu pooblastila, določena z ZIN
v delu, ki velja za oblike notranjega upravnega nadzora.
Med pooblastili, ki so določena z ZJU, sta tudi pravica vpogleda v vso dokumentacijo in
evidence podatkov v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev ter dolžnost
inšpektorja, da varuje tajnost osebnih in drugih podatkov, s katerimi se seznani pri delu
(Sajevec, 2005, str. 25). Pri delu opravlja nadzor glede zakonitosti in pravilnosti različnih
aktov in postopkov. Pri teh nadzorih mora inšpektor upoštevati tudi, kako se v praksi
uporabljajo določbe ZSPJS in drugih podzakonskih predpisov, sprejetih in izdanih na
podlagi ZJU in ZSPJS. Saj so postopki, ki jih nadzoruje, kompleksnejši in pokrivajo
področje ZJU in ZSPJS (Pirnat in dr., 2004, str. 426)
S 180. členom je določeno, da inšpekcija za sistem javnih uslužbencev opravlja nadzor po
uradni dolžnosti, kar pomeni, da mora delovati vedno, kadar obstajajo razlogi za sum, da
je prišlo do kršitev veljavnih predpisov, ali opravi nadzor na podlagi prijave (Pirnat in dr.,
2004, str. 425–426).
Tako kot vsi drugi inšpektorji tudi inšpektor za sistem javnih uslužbencev izkazuje
pooblastilo za opravljanje nadzora s službeno izkaznico in značko. Pri tem naloge
inšpekcijskega nadzora opravlja samostojno (Pirnat in dr., 2004, str. 905).
Upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev imata od leta 2007 enake
pristojnosti glede pooblastil, saj jima to nalaga ZIN kot vsem drugim oblikam notranjega
nadzora.
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5.5 UKREPI INŠPEKTORJEV ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
Na podlagi opravljenega nadzora inšpektor sestavi zapisnik, v katerem navede svoje
ugotovitve. Zapisnik mora inšpektor v 30 dneh od opravljenega nadzora poslati
predstojniku organa in ministru, pristojnemu za upravo. Predstojnik organa ima možnost
ugovora na ugotovitve inšpektorja, ki ga lahko v osmih dneh od vročitve vloži ministru,
pristojnemu za upravo. ZJU ne predvideva nadaljnjega postopka, vendar pa lahko
predvidimo, da o ugovoru odloča minister, pristojen za upravo, ki pravilnost zapisnika
potrdi ali ne. Ker z zapisnikom ne odločamo o pravici ali obveznosti, temveč gre za
materialne akte uprave, zoper njih ni posebnega sodnega varstva (Pirnat in dr., 2004,
427–428).
Ukrepi inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev so opredeljeni v 182. členu ZJU. Če
inšpektor ugotovi nezakonito ali nepravilno poslovanje, lahko v zapisniku predlaga in izbira
med naslednjimi možnostmi:
 predstojniku organa predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper odgovorno
osebo (prvi odstavek 129. člena ZJU),
 pristojni komisiji za pritožbe predlaga razveljavitev nezakonitega akta (prvi
odstavek 76. člena ZJU),
 predstojniku organa ali ministru, pristojnemu za upravo, predlaga ukrepe, ki so
potrebni za odpravo nepravilnosti (Pirnat in dr., 2004, str. 429).
Nadzori se opravijo po uradni dolžnosti na podlagi prijav javnih uslužbencev,
reprezentativnih sindikatov dejavnosti ali poklica in na podlagi prijav reprezentativnih
sindikatov v organu, ki menijo, da je prišlo do kršitve ZJU. Svoja pooblastila inšpektor
izvaja samostojno, nadzor pa konča tako, da sestavi zapisnik, ga v 30 dneh pošlje
predstojniku organa, kjer je bil opravljen nadzor, ter ministru, pristojnemu za upravo.
Predstojnik organa ima na zapisnik možnost ugovora pri ministru, pristojnemu za upravo,
v osmih dneh od vročitve zapisnika. Če inšpektor ugotovi nezakonito ali nepravilno
poslovanje po ZJU, lahko predlaga predstojniku organa uvedbo disciplinskega postopka
zoper odgovorno osebo, pristojni komisiji za pritožbe pa razveljavitev nezakonitega
individualnega akta. Predstojniku in ministru za upravo lahko predlaga ukrepe, s katerimi
bi se nepravilnost odpravila. Inšpektor ima po zakonodaji tako le svetovalno funkcijo, ne
more pa nepravilnosti odpraviti ali razveljaviti sam. Če komisija za pritožbe in predstojnik
organa predloga inšpektorja ne izpolnita, ta pripravi predlog ukrepov, ki ga pošlje ministru
za upravo. Naloga inšpektorja je tudi, da prijave javnih uslužbencev in sindikatov
obravnava in po končanem nadzoru sestavi zapisnik in o tem prijavitelja tudi obvesti, kjer
navede svoje ugotovitve (Sajevec, 2005, str. 25–26).
Obe inšpekcijski službi, ki delujeta v okviru Inšpektorata za javno upravo, imata po
zakonu dolžnost, da svoj postopek zaključita z zapisnikom in ne odločbo, razen ko lahko
upravna
inšpekcija
uporabi
institut
izdaje
odločbe.
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6 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED UPRAVNO INŠPEKCIJO IN
INŠPEKCIJO ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV TER
DRUGIMI INŠPEKCIJSKIMI SLUŽBAMI

6.1 PODOBNOSTI MED UPRAVNO INŠPEKCIJO IN INŠPEKCIJO ZA
SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV TER DRUGIMI INŠPEKCIJSKIMI
SLUŽBAMI
Cilj vsakršnega inšpekcijskega nadzora je nadzor nad tem, ali uporabniki zakonov in na
njihovi podlagi sprejetih predpisov te izvajajo in spoštujejo. Cilj nadzora je tudi varovanje
javne koristi, ki jo opredeljujejo zakoni in podzakonski predpisi. Nadzor izvršujejo uradne
osebe s posebnimi pooblastili, t. i. inšpektorji (Pirnat in dr., 2004, str. 881).
V primerjavi z drugimi inšpekcijskimi službami imajo podobnosti v organizaciji. Upravna
inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev sta organizirani kot inšpekcijski službi
znotraj Inšpektorata za javno upravo kot organa v sestavi MJU. Poleg tega sta obliki
notranjega upravnega nadzora, kjer vsaka pokriva svoje področje, ki ga nadzoruje.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor, ki ima posebne naloge, te pa veljajo za glavnega
inšpektorja Inšpektorata za javno upravo in glavne inšpektorje drugih inšpekcijskih služb.
Z ustanovitvijo inšpekcijskega sveta leta 2007 so vse inšpekcijske službe vključene v ta
organ z namenom doseganja večje učinkovitosti različnih inšpekcijskih služb. V
inšpekcijski svet je bilo leta 2007 in 2009 vključenih 25 inšpekcijskih služb, leta 2008 pa
ena več.
Organizacija inšpekcije, pristojnosti in naloge glavnega inšpektorja so opredeljene v
tretjem poglavju od 8. do 11. člena ZIN, pri tem je treba poudariti, da peti odstavek 3.
člena določa, da se od tega poglavja za upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih
uslužbencev uporablja le 11. člen, ki ustanavlja inšpekcijski svet.
Kot podobnost lahko navedemo tudi, da nadzor opravljajo uradne osebe s posebnimi
pooblastili – inšpektorji, ki svoja pooblastila izkazujejo s službeno izkaznico in značko,
zanje velja oziroma morajo pri svojem delu upoštevati in uporabljati Kodeks ravnanja
javnih uslužbencev. Pri svojem delu morajo še spoštovati in uporabljati načela, določena z
ZIN, ZUP, ZJU, ter določbe ZDU-1. Poenoteni so tudi pogoji za inšpektorja in veljajo za
notranje in zunanje inšpekcijske službe, lahko pa materialni predpis določa drugačne ali
dodatne pogoje, ki jih mora kandidat, ki želi postati inšpektor, izpolnjevati (Jerovšek in
Kovač, 2008, str. 174–175).
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Za upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev ter vse druge
inšpekcijske službe velja razmerje dvojne subsidiarnosti, ki določa način uporabe zakonov
oziroma določa, kateri zakoni se uporabljajo prednostno pred drugimi.
Z ustanovitvijo Inšpektorata za javno upravo smo dobili večjo preglednost, boljšo
organiziranost upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev, ki spadata v
obliko notranjega upravnega nadzora. Sta inšpekcijski službi, ki sta dobili skupnega vodjo
– glavnega inšpektorja, ki organizira in koordinira delo upravnih inšpektorjev in
inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev. Upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem
javnih uslužbencev delujeta vsaka na svojem področju in skrbita za zakonitost delovanja
uprave.

6.2 RAZLIKE MED UPRAVNO INŠPEKCIJO IN INŠPEKCIJO ZA SISTEM
JAVNIH USLUŽBENCEV TER DRUGIMI INŠPEKCIJSKIMI SLUŽBAMI
Najpomembnejša razlika med upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih
uslužbencev, ki sodita v obliko notranjega upravnega nadzora, in drugimi inšpekcijskimi
službami, ki jih uvrščamo med obliko zunanjega upravnega nadzora, je predmet oziroma
subjekt nadzora. Namen inšpekcijskih služb, ki jih uvrščamo med notranje oblike nadzora,
je zagotoviti zakonitost dela znotraj uprave. Predmet nadzora teh inšpekcijskih služb pa so
drugi organi javne uprave oziroma javni uslužbenci in funkcionarji, ne pa zasebni nosilci
dejavnosti, zato se ZIN kot splošni zakon, ki se uporablja pri izvajanju nadzorov, uporablja
le delno. Pred letom 2007 se ZIN ni uporabljal za oblike notranjega upravnega nadzora
(Pirnat in dr., 2004, str. 884). Z zadnjo spremembo pa se ZIN uporablja tudi za oblike
notranjega upravnega nadzora, ampak samo v členih, določenih s petim odstavkom 3.
člena ZIN. Upravni inšpektorji in inšpektorji za sistem javnih uslužbencev imajo v
primerjavi z drugimi inšpekcijskimi službami, ki jih uvrščamo v obliko zunanjega
upravnega nadzora, omejene možnosti ukrepanja zoper kršitelja predpisa. Bistvena razlika
je v tem, da upravni inšpektorji in inšpektorji za sistem javnih uslužbencev nadzor
zaključijo z zapisnikom, medtem ko inšpektorji drugih inšpekcijskih služb z odločbo ali
sklepom. S tem ima izdan akt različne pravne posledice, saj zoper zapisnik ni možna
pritožba, razen če ni izrecno določena, niti upravni spor. Medtem ko sta zoper izdano
odločbo dovoljena pritožba in upravni spor (Breznik in dr., 2008, 607). Pri tem moramo
navesti, da se je s spremembo ZUP leta 2010 upravnim inšpektorjem v določenih primerih
omogočilo izdajanje odločbe, in sicer če upravni postopek vodi in o njem odloča uradna
oseba, ki ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev, ter v primeru, da inšpektor ugotovi
kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega
interesa, pravic in pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega
postopka, ki niso odpravljene v določenem roku (307. b člen, ZUP). S to spremembo je
upravna inšpekcija dobila lastnost klasične upravne inšpekcije, vendar je še vedno oblika
notranjega nadzora.
Glede pristojnosti med upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev ter
drugimi inšpekcijskimi službami lahko ugotovimo, da imata upravna inšpekcija in
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inšpekcija za sistem javnih uslužbencev manjša pooblastila po ZIN kot druge inšpekcijske
službe. S sprejetjem novele ZIN leta 2007 imata upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem
javnih uslužbencev poenotena pooblastila po tem zakonu. Za ustanovitev in delovanje pa
imata različne zakonske podlage in s tem tudi posebnosti.
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7 ANALIZA DELA INŠPEKTORATA ZA JAVNO UPRAVO

7.1 STATUSNI RAZVOJ UPRAVNE INŠPEKCIJE IN INŠPEKCIJE ZA
SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
Upravna inšpekcija je bila ustanovljena leta 1997, takrat je delovala v okviru MNZ in se je
imenovala sektor za upravni nadzor. Od ustanovitve pa vse do danes se je upravna
inšpekcija velikokrat preimenovala in reorganizirala, kar smo predstavili v četrtem
poglavju. Veliko manjkrat se je reorganizirala inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in je
tudi mlajša inšpekcija, saj je bila ustanovljena leta 2002. Obe inšpekciji sta v začetku
svojega delovanja delovali v okviru MNZ in bili leta 2005 reorganizirani v MJU. Leta 2009
pa sta bili organizirani v okviru novoustanovljenega organa v sestavi MJU, imenovanega
Inšpektorat za javno upravo. Ta organ je združil dve inšpekcijski službi, ki opravljata
nadzor nad organi javnega sektorja, vsaka na svojem področju. Obe inšpekcijski službi
ščitita in nudita pomoč šibkejši stranki razmerja, pri tam pa pazita na javni interes. Z
organizacijo pod isti organ smo dobili preglednejšo in bolj organizirano področje nadzora,
ki ga opravljata upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev.
Na razvoj upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev je vplivala
zakonodaja, ki omogoča delovanje, določa naloge in pristojnosti. Prav tako lahko rečemo,
da se je zakonodaja, ki vpliva na delo upravne inšpekcije, veliko pogosteje spreminjala kot
tisti pravni predpisi, ki omogočajo delovanje inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.
Veliko prednost je prinesla novela ZIN leta 2007, saj je oblikam notranjega upravnega
nadzora zagotovila enaka pooblastila in s tem jasnejše pristojnosti, kaj v določenih
primerih inšpektor lahko in česa ne. To področje se je poenotilo, različni pa so predpisi, ki
omogočajo ukrepanje in izbiro sredstva, da se doseže namen nadzora.

7.2 ANALIZA DELA UPRAVNE INŠPEKCIJE V OBDOBJU OD LETA 2007
DO LETA 2009
Upravna inšpekcija je leta 2007 v obravnavo prejela 1051 zadev, kar je 44 prijav več kot
leta 2006. V letih 2008–2009 je prejela manj prijav, leta 2008 je prejela 807 in leto
pozneje 625 prijav. Število prijav bom prikazala z naslednjo tabelo in grafom, kjer bom
prikazala še število rešenih prijav oziroma zadev v posameznem letu raziskovanja.
Pomemben podatek je tudi, da so v izbranem obdobju proučevanja opravljali naloge trije
upravni inšpektorji. Lainšček je v intervjuju kot možen vzrok navedel, da je število prijav
obratno sorazmerno s številom inšpekcijskih pregledov in izvedenih ukrepov. S tem, ko je
več nadzorov in odkritih nepravilnosti, boljša je kakovost dela organov, kar pomeni, da je
tako manj vzrokov in okoliščin, ki bi bili povod za prijavo.
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Tabela 1: Število prejetih in število rešenih prijav po letih

Leto

Število prejetih prijav

Število rešenih prijav

2007

1051

984

2008

807

883

2009

625

616

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Graf 1: Število prejetih in število rešenih prijav po letih

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Iz tabele in grafa je razvidno, da upada število prejetih prijav na upravno inšpekcijo in
posledično se manjša tudi število zadev, ki jih upravna inšpekcija reši v posameznem letu.
Iz poročil o delu upravne inšpekcija je bilo mogoče razbrati, da upravna inšpekcija v letu
2007 ni zaključila 67 zadev in jih je prenesla v reševanje v leto 2008. V letu 2008 je bilo
prijav, ki jih je upravna inšpekcija prenesla v naslednje leto, 49. Koliko prijav je upravna
inšpekcija prenesla v letu 2009, ni podatka.
Z naslednjo tabelo in grafom prikazujem, koliko od prejetih prijav je bilo osnova za
pobudo inšpekcijskega nadzora in koliko zadev je bilo prejetih kot vprašanje oziroma
prošnja za mnenje. Teh podatkov ni bilo navedenih v poročilu o delu upravne inšpekcije
za leto 2007 in sem te podatke primerjala med letoma 2008 in 2009. Prijave so upravni
inšpektorji razdelili na dve vrsti (pobuda za inšpekcijski nadzor in prošnja za mnenje). V
kategorijo prijave kot prošnjo za mnenje spadajo vse zadeve, v katerih stranke od
upravne inšpekcije zahtevajo kakršnakoli mnenje ali pojasnilo. V teh primerih upravni
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inšpektorji na prejeto vprašanje zgolj odgovorijo in ne opravljajo nikakršnega nadzora. G.
Lainšček je kot primer navedel vsebine pisanj, v katerih stranke upravno inšpekcijo nekaj
sprašujejo, prosijo za nasvet, pomoč ali upravni inšpekciji kaj sporočajo.
Tabela 2: Število prijav glede na vrsto prijave

Leto

2008

% prijav

2009

% prijav

Pobuda za inšpekcijski nadzor

698

86,49

536

85,76

Prošnja za mnenje

109

13,51

89

14,24

Skupaj

807

100

625

100

Vir: Upravna inšpekcija za leti 2008, 2009
Graf 2: Število prijav glede na vrsto prijave

Vir: Upravna inšpekcija za leti 2008, 2009
Razvidno je, da je bilo leta 2008 in leto pozneje prejetih več prijav kot pobuda za
inšpekcijski nadzor. Kljub temu pa je leta 2009 bilo za 0,73 % več prijav kot vprašanj
oziroma prošenj za mnenje glede na vse prejete prijave.
V naslednji tabeli je razvidno, koliko prijav je bilo naslovljenih na posamezen organ v letu
proučevanja, podatki so v odstotkih.
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Tabela 3: Prejete prijave po organih

Leto

Organ

2007

2008

2009

Ministrstva

20 %

24 %

26 %

Upravne enote

26 %

24 %

23 %

Organi v sestavi

24 %

22 %

17 %

Nosilci javnih pooblastil

14 %

15 %

17 %

Občine

15 %

15 %

16 %

Vladne službe

0,013 %

0,006 %

0,05 %

Vir: Upravna inšpekcija za leto 2009, str. 6
Graf 3: Prejete prijave po organih

Vir: Upravna inšpekcija za leto 2009
V letu 2007 se je največ prijav nanašalo na delo upravnih enot, v 26 % glede na vse
prejete prijave, ki jih je v tem letu prejela upravna inšpekcija, sledijo organi v sestavi (24
%) in ministrstva (20 %). V letu 2008 je bilo največ prijav na delo ministrstev in upravnih
enot, v 24 % glede na vse prijave, sledijo organi v sestavi (22 %). Tudi v letu 2009 je bilo
največ prijav na delo ministrstev (26 %), sledijo upravne enote (23 %) in organi v sestavi
(17 %). V tem letu imajo enak odstotek prejetih prijav poleg organov v sestavi tudi nosilci
javnih pooblastil, pri katerih je razvidno, da se v proučevanem obdobju povečuje odstotek
prijav glede na vse prejete prijave. Razvidno je, da v proučevanem obdobju narašča delež
prijav pri ministrstvih, na drugi stani pa ta delež upada pri upravnih enotah in še bolj
izrazito pri organih v sestavi. Samoupravne lokalne skupnosti (občine) imajo v
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proučevanem obdobju dokaj majhen odstotek prejetih prijav, leta 2009 je bil za odstotek
večji kot prejšnji dve leti. Najmanjši odstotek prejetih prijav imajo vladne službe, ki pa je
bil leta 2009 sicer večji kot prejšnji dve leti. Lainšček je kot vzrok rasti števila prijav pri teh
organih navedel medijski nastop takratnega ministra za javno upravo, dr. Gregorja
Viranta, v oddaji Tarča, kjer je slovensko javnost pozval, naj sporočijo vse domnevne
nepravilnosti. Poročila o delu upravne inšpekcije vsebujejo tudi podatke, iz katerih je
razvidno število prijav po posameznih organih. Te podatke sem združila v tabelo in graf,
kjer bo razvidno, ali število prijav pri organih upada ali se povečuje.
Tabela 4: Število prejetih prijav po organih in letih

Število prijav po letih

Organ

2007

2008

2009

MOP

55

55

51

IRSOP

97

64

42

UE Ljubljana

49

33

18

MKGP

11

12

14

UE Maribor

11

10

12

MDDSZ

33

15

11

ZPIZ

25

7

11

DURS

22

23

8

MF

9

8

8

MNZ

22

15

8

UE Slovenske Konjice

2

4

8

GURS

1

11

8

IRSKGP

3

5

7

MJU

6

6

7

MO Novo mesto

5

3

6

MO Ljubljana

20

8

6

UE Koper

8

4

6

ARSO

6

13

5

CSD Maribor

2

1

5

IRSOP, OE Koper

0

5

5

MO Maribor

3

2

5

MSŠ

4

4

5

MP

4

5

5

TIRS

25

5

5

UE Jesenice

6

2

5

UE Velenje

6

5

5

MNZ - Policija

5

4

5
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Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
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Graf 4: Število prejetih prijav po organih in letih

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
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V proučevanem obdobju se največ prijav nanaša na delo ministrstva za okolje in prostor
(MOP) in inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), ki imata v vseh treh letih več kot 40
prijav na leto, razvidno pa je tudi, da število prijav na leto pri teh dveh organih upada.
Med upravnimi enotami je na prvem mestu UE Ljubljana, kjer število prijav na leto upada.
Na drugem mestu je UE Maribor, kjer sta bili leta 2009 dve prijavi več kot leto poprej.
Prav tako je manj prijav, ki se nanašajo na poslovanje Tržnega inšpektorata Republike
Slovenije (TIRS), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZRS),
Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in
Mestne občine Ljubljana. Kljub vsemu pa pri nekaterih organih število prijav narašča, to se
opazi pri ministrstvu za kmetijstvu, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Upravni enoti
Slovenske Konjice, Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), Inšpektoratu Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (IRSKGP) in Centru za socialno delo
Maribor. Poudariti je treba, da kljub naraščanju števila prijav na leto pri nekaterih organih
je veliko večji napredek viden pri organih, kjer se je število prijav na leto zmanjšalo. Pri
organih, kjer število prijav narašča, ni mogoče govoriti o drastičnem povečanju, ampak
gre za največ deset prijav na leto več v primerjavi z letom 2007. Prav tako je tudi, da so ti
organi imeli v letu 2007 manjše število prijav, in sicer največ 11 prijav pri posameznem
organu.
Vsako prijavo upravna inšpekcija obravnava, vendar vsaka prijave še ne pomeni tudi, da
upravna inšpekcija opravi nadzor. Zato ima upravna inšpekcija na voljo več načinov, s
katerimi prejeto prijavo lahko oziroma mora zaključiti. V nadaljevanju bom s tabelo in
grafom prikazala, katere načine ima upravna inšpekcija na voljo in kolikokrat je v
posameznem letu določen način uporabila. Razlika med prejetimi prijavami in načinom
zaključitve se pojavi, ker lahko upravna inšpekcija eno prijavo zaključi z zapisnikom in
odgovorom stranki, ker je to zahtevala.
Tabela 5: Število izrečenih ukrepov po letih

Leto

Ukrep

2007

%

2008

%

2009

%

Odgovor

668

69,08

498

70,44

363

58,27

Zapisnik

20

2,07

50

7,07

90

14,45

Uradni zaznamek

127

13,13

102

14,43

97

15,57

Odstop

153

15,82

107

15,13

73

11,72

Skupaj

967

100,00

707

100,00

623

100,00

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
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Graf 5: Število izrečenih ukrepov po letih

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Upravna inšpekcija je dolžna vsako prejeto prijavo obravnavati. V skladu z vsebino prijave
in s pooblastili, ki jih ima upravna inšpekcija, lahko določeno prijavo zaključi z odgovorom
stranki, izdajo zapisnika o ugotovljenih nepravilnostih, uradnim zaznamkom ali prijavo
odstopi pristojnemu organu. Razvidno je, da se število izrečenih ukrepov, ki jih je upravna
inšpekcija izdala v proučevanem obdobju, zmanjšuje, ker je upravna inšpekcija prijela
vsako leto manj prijav. Čeprav se skupno število izrečenih ukrepov zmanjšuje, se
povečuje število izdaje zapisnika. Ta ukrep je upravna inšpekcija leta 2007 uporabila le v
2,07 % glede na vse zaključene zadeve. Ta odstotek se je v letih 2008 in 2009 povečal. Iz
poročil o delu upravne inšpekcije je razvidno, da vzrok pripisujejo temu, da je vsako leto
manj prijav, zato so lahko opravili več nadzorov na terenu. V letu 2009 so si za zastavili
cilj, da bodo opravili večje število nadzorov neposredno pri organu, in zato ta odstotek
narašča v primerjavi s prejšnjimi leti. Ugotovimo lahko tudi, da upravna inšpekcija vsako
leto prejete prijave največkrat zaključi z odgovorom stranki, ta način upravna inšpekcija
uporabi v več kot 50 % glede na vse zaključene prijave v letu. Kadar je prijava na
upravno inšpekcijo anonimna, se postopek nadzora upravne inšpekcije zaključi z uradnim
zaznamkom, kjer se odstotek uporabe v proučevanem obdobju povečuje. »Ko upravna
inšpekcija prejme prijavo, ki se nanaša na zadevo, ki se ne nanaša na izvršilno vejo
oblasti, ampak na sodno ali zakonodajno vejo oblasti, ali kadar gre za izključno pristojnost
resornega ministrstva nad delom organov v sestavi ali v primerih presoje odločanja na
podlagi uporabe materialnih predpisov, takrat upravna inšpekcija zadevo odstopi
pristojnemu organu in poskrbi, da prijavitelj prejme odgovor od pristojnega organa, kakor
to določa uredba o upravnem poslovanju.« (Upravna inšpekcija za leto 2009, str. 8).
Odstotek teh prijav se v izbranem obdobju proučevanja zmanjšuje. Zadnja možnost, v
tem primeru je bil opravljen tudi nadzor, je izdaja zapisnika.
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Ena od nalog upravne inšpekcije je tudi, da opravlja inšpekcijske nadzore neposredno pri
organih. V naslednji tabeli bomo prikazali, koliko nadzorov je opravila pri posameznih
organih v izbranem obdobju proučevanja.
Tabela 6: Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov po organih in letih

Leto

Organ

2007

%

2008

%

2009

%

Ministrstva

1

5,26

5

10,87

8

9,41

Upravne enote

4

21,05

14

30,43

27

31,76

Organi v sestavi

2

10,53

4

8,70

6

7,06

Nosilci javnih pooblastil

6

31,58

11

23,91

26

30,59

Občine

6

31,58

11

23,91

18

21,18

Vladne službe

0

0,00

1

2,17

0

0,00

Skupaj

19

100,00

46

100,00

85

100,00

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Graf 6: Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov po organih in letih

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Kot smo že ugotovili in kar potrjujeta tudi graf in tabela 6, je, da upravna inšpekcija
opravi vsako leto več inšpekcijskih nadzorov. Pri vseh organih se število nadzorov v
proučevanem obdobju povečuje, razen pri vladnih službah, kjer je bil v teh letih opravljen
samo en nadzor. Največ inšpekcijskih nadzorov je inšpekcija v letih 2009 in 2008 opravila
pri upravnih enotah, leta 2007 pa pri občinah in inšpekcijskih službah. V naslednji tabeli in
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grafu bomo naredili pregled, pri katerih organih je upravna inšpekcija izdala določeno
število zapisnikov.
Tabela 7: Število izdanih zapisnikov po organih in letih

Leto

Organ

2007

%

2008

%

2009

%

Ministrstva

1

5,00

5

10,00

9

10,00

Upravne enote

4

20,00

19

38,00

26

28,89

Organi v sestavi

3

15,00

4

8,00

9

10,00

Nosilci javnih pooblastil

6

30,00

10

20,00

26

28,89

Občine

6

30,00

12

24,00

20

22,22

Vladne službe

0

0,00

1

2,00

0

0,00

Skupaj

20

100,00

50

100,00

90

100,00

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Graf 7: Število izdanih zapisnikov po organih in letih

Vir: Upravna inšpekcija za leta 2007, 2008, 2009
Leta 2009 je bilo izdanih 70 zapisnikov več kot leta 2007. Zato je med tema dvema
letoma težko delati primerjavo, saj je bilo v letu 2007 delo upravne inšpekcije zaradi
večjega števila prijav usmejeno v reševanje prijav na podlagi posredovanih dokumentov s
strani organov in s tem pripravi odgovorov strankam. Leta 2008 so opravili več nadzorov
pri organih in tako izdali 30 zapisnikov več kot leta 2007 in 40 zapisnikov manj kot leta
2009. Ker se je vsako leto opravilo več nadzorov neposredno pri organu, je bilo izdanih pri
nekaterih organih večje število zapisnikov kot preteklo leto. V letu 2007 je bilo glede na
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vse izdane zapisnike največ izdanih pri nosilcih javnih pooblastil in občinah (30 %), sledijo
upravne enote z 20 %. V letu 2008 se je odstotek povečal pri upravnih enotah na 38 %,
sledijo občine s 24 % in nosilci javnih pooblastil z 20 %. V letu 2009 je največji odstotek
pripadal upravnim enotam in nosilcem javnih pooblastil (skoraj 29 %). Občine so v tem
letu dosegle nekaj več kot 22 % glede na vse izdane zapisnike v tem letu. Iz tega lahko
ugotovimo, da je bilo v vseh treh letih največ zapisnikov izdanih občinam, upravnim
enotam in nosilcem javnih pooblastil, na zadnjih treh mestih pa so organi v sestavi in
ministrstva, kjer se odstotek izdanih zapisnikov povečuje, ter vladne službe, kjer je bil
izdan samo en zapisnik leta 2008.
Tabela 8: Najpogostejše kršitve leta 2009

Kršitev

Število kršitev

Kršitev evidentiranja lastnih in prejetih dokumentov

37

Napake pri uvodu v upravnih aktih

31

Napake pri odredbi in načinu vročanja

31

Napake pri izreku v upravnih aktih

25

Napake pri obrazložitvi v upravnih aktih

21

Napaka pri poslovanju s prejemno štampiljko

20

Napaka po 164. členu UUP

20

Napake pri pouku o pravnih sredstvih

18

Kršitev spoštovanja rokov za odločanja

18

Kršitev ZDIJZ – zaradi neobjave ali nepopolne objave
kataloga IJZ in ena kršitev zaradi neupravičenega
neposredovanja IJZ

3

Vir: Upravna inšpekcija za leto 2009
Tabela 9: Najpogostejše kršitve leta 2008

Kršitev

Število kršitev

Kršitev roka za odgovor

117

Kršitev spoštovanja rokov za odločanja

72

Napake pri odredbi in načinu vročanja

42

Napake pri pouku o pravnih sredstvih

40

Neizdan konkreten upravni akt

30

Kršitev evidentiranja lastnih in prejetih dokumentov

27

Kršitev pri vodenju postopka

27

Izdan nezakonit upravni akt

25

Napake pri vodenju postopka in podpisovanju

24

79

Napake pri izreku v upravnih aktih

22

Kršitev ZDIJZ – zaradi neobjave kataloga IJZ

2

Vir: Upravna inšpekcija za leto 2008
Za leto 2007 iz poročila o delu upravne inšpekcije ni bilo mogoče ugotoviti, kolikokrat je
bila ugotovljena posamezna kršitev v tem letu.
Če število kršitev primerjamo med seboj, lahko ugotovimo, da število nekaterih kršitev na
leto narašča, in sicer pri kršitvah evidentiranja lastnih in prejetih dokumentov, napakah pri
obrazložitvah v upravnih aktih in napakah po 164. členu uredbe o upravnem poslovanju,
kjer gre za oblikovne značilnosti dokumenta. Pri nekaterih pa je mogoče opaziti
zmanjšanje števila kršitev na leto. To je pri napakah pri odredbi in načinu vročanja,
napakah pri pouku o pravnih sredstvih in pri kršitvah o spoštovanju rokov za odločanje.
Pri napakah pri izreku in uvodu v upravnih aktih je bilo leta 2008 22 kršitev, leta 2009 pa
je bilo teh kršitev kar 56. Prav tako je bila v letu 2009 ugotovljena ena kršitev ZDIJZ več
kot prejšnje leto. Nekatere navedene kršitve imajo glede vsebine, ki jo obravnavajo, večje
posledice ali za stranko ali za organ kot druge. Pri tem lahko izpostavimo kot težjo kršitev
napake pri izrekih, obrazložitvah, poukih o pravnih sredstvih, vročanjih dokumentov in
kršitev rokov za odločanje. Odločba je sestavljena iz več delov, pri tem pa zgolj izrek
odločbe, ki je najpomembnejši, postane izvršljiv, dokončen in pravnomočen. Če se izda
odločba brez izreka, je možna pritožba, saj se šteje, kot da odločba ni bila izdana – molk
organa (Breznik in dr., 2008, str. 544). Če je uradna oseba navedla napačen ali
pomanjkljiv pouk, se vsaka stranka po tem pouku lahko ravna in to zanjo nima nobenih
škodljivih posledic (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 191). Vročanje lahko opredelimo kot tisto
dejanje v postopku, ki je pogoj za nastanek pravnih učinkov. S tem, ko je akt pravilno
vročen, je izpolnjena predpostavka za nastop izvršljivosti (Jerovšek in Kovač, 2008, str.
114–115). Ko organ ne izpolnjuje določbe glede rokov, v katerem mora opraviti
posamezno dejanje v postopku oziroma izdati odločbo ali sklep, lahko govorimo o molku
organa, ki je fiktivna negativna odločba. V tem primeru ima stranka posebno varstvo v
postopku in se šteje, kot da je bila izdana negativna odločba (Androjna in Kerševan, 2006,
str. 428). Ena od sedmih absolutnih postopkovnih napak je tudi pomanjkljiva odločba,
npr. odločba nima polne obrazložitve, a bi jo morala imeti (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
212). Na drugi strani pa je upravna inšpekcija ugotovila več kršitev, ki sicer za stranko
niso bistvenega pomena in ne vplivajo na rezultat postopka, vendar niso v skladu z
veljavno zakonodajo.
Upravna inšpekcija izvaja tudi naloge prekrškovnega organa v skladu z ZP-1. Na podlagi
teh pooblastil je v letu 2007 izdala 132 pisnih opozoril občinam, ker do določenega roka
niso poslale poročila. V letu 2008 je izdala dve pisni opozorili, s katerima je predstojnike
organov opozorila na kršitev, ker uradna oseba organa ni objavila kataloga informacij
javnega značaja. Leta 2009 je inšpekcija izdala eno pisno opozorilo zaradi neobjave
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kataloga informacij javnega značaja in šest pisnih opozoril, ker državni organi in organi
lokalnih skupnosti niso izdali poročila v zakonsko določenem roku.
Poleg tega, da je upravna inšpekcija v letu 2009 opravila veliko število nadzorov
neposredno pri organu, je tudi preventivno sodelovala na Dnevih upravnih enot in posvetu
Dnevi inšpektorjev IRSOP 2009.

7.3 ANALIZA DELA INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV V
OBDOBJU OD LETA 2007 DO LETA 2009
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je leta 2007 prejela 129 različnih prijav, od tega
jih je bilo 28 takšnih, ki niso sodile v pristojnost inšpekcije. Leta 2008 je prejela 100
prijav, v njeno pristojnost pa ni sodilo 23 zadev. Tako je v letu 2007 obravnavala 101
prijavo, leta pozneje 77 in leta 2009 127 prijav. V naslednji tabeli in grafu bom prikazala
število prijav po organih in letih.
Tabela 10: Število prejetih prijav po organih in letih

Organ

Leto
2007

%

2008

%

2009

%

Lokalne skupnosti

23

22,77

15

19,48

22

17,32

Ministrstva

22

21,78

13

16,88

24

18,90

Organi v sestavi

19

18,81

29

37,66

26

20,47

Upravne enote

8

7,92

6

7,79

15

11,81

Zavodi, agencije in DDO

23

22,77

12

15,58

36

28,35

Vladne službe

6

5,94

2

2,60

4

3,15

Skupaj

101

100,00

77

100,00

127 100,00

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
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Graf 8: Število prejetih prijav po organih in letih

Vir: Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Iz tabele je razvidno, da se število prijav po organih glede na posamezno leto zelo
spreminja. Kljub izredno majhnemu številu prijav v letu 2008 se jih je kar 29, kar pomeni
skoraj 38 % glede na vse prejete prijave, nanašalo na organe v sestavi. V letu 2007 in
tudi v letu 2009 je največje število prijav pripadalo zavodom, agencijam in drugim
državnim organom. Teh prijav je bilo leta 2007 23, kar pomeni skoraj 23 %, in v letu
2009 36 prijav, to je 29 % glede na vse prejete prijave. Najmanjše število prijav so v vseh
treh letih prejele vladne službe. Tudi upravne enote imajo dokaj majhno število prijav v
proučevanem obdobju. V tem času se odstotek prijav zmanjšuje tudi pri občinah. Pri
ministrstvih ta odstotek v letu 2008 glede na leto 2007 upada, vendar se je v letu 2009
spet povečal glede na leto 2008. Pri organih v sestavi pa je ravno nasprotno, ta odstotek
se je močno povečal v letu 2008 glede na prejšnje leto in v letu 2009 zopet upadel glede
na leto 2008. V naslednji tabeli bomo predstavili vzroke za prijavo oziroma bomo prijave
razdelili po vsebini.
Tabela 11: Prejete prijave po vsebini in letih

Opis prijave

Leto
2007

%

2008

%

2009

%

Nezakonitost sistemizacije

11

10,89

4

5,19

14

11,02

Objave prostega delovnega mesta

18

17,82

17

22,08

37

29,13

Ocena dela javnih uslužbencev

19

18,81

16

20,78

27

21,26

Nezakonitost

27

26,73

28

36,36

43

33,86

Nadlegovanje na delovnem mestu

22

21,78

9

11,69

4

3,15

Kadrovski načrt

2

1,98

1

1,30

0

0,00
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Konflikt interesov

2

1,98

2

2,60

2

1,57

Skupaj

101

100,00

77

100,00

127

100,00

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Graf 9: Prejete prijave po vsebini in letih

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Ugotovimo lahko, da je bilo v proučevanem obdobju največ prijav zaradi nezakonitosti, v
letu 2007 je bilo teh prijav 27 ali skoraj 27 %, v letu 2008 28 prijav (36 %) in leto
pozneje 43 prijav ali skoraj 43 % glede na vse prejete prijave. Število prijav zaradi
nadlegovanja na delovnem mestu in neustreznega kadrovskega načrta upada, medtem ko
sta bili zaradi konfliktov interesov vsako leto dve prijavi. Zaradi nezakonitosti sistemizacije,
objave prostega delovnega mesta in ocene dela javnih uslužbencev je bilo leta 2008 manj
prijav kot prejšnje leto, vendar se je število prejetih prijav spet povečalo v letu 2009.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev opravlja inšpekcijske nadzore na podlagi prijav in
po uradni dolžnosti, opravlja pa še preglede dokumentacij o odpravljenih nepravilnostih
ter vodi hitre prekrškovne postopke za tista ravnanja, ki so po ZJU opredeljena kot
prekršek. Če vodi hitre prekrškovne postopke, izda odločbe o prekrških v skladu z ZP-1.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev pri svojem delu opravlja inšpekcijske nadzore,
pregled dokumentacij o odpravljenih nepravilnostih in vodi hitre prekrškovne postopke. Z
naslednjo tabelo in grafom bom prikazala, koliko posameznih postopkov je inšpekcija za
sistem javnih uslužbencev opravila v posameznem letu.
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Tabela 12: Število opravljenih nadzorov po letih

Opravljen nadzor

Leto
2007

%

2008

%

2009

%

Inšpekcijski nadzor

54

52,94

50

51,02

47

62,67

Pregled dokumentacije

41

40,20

35

35,71

24

32,00

Prekrškovni postopek

7

6,86

13

13,27

4

5,33

Skupaj

102

100,00

98

100,00

75

100,00

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Graf 10: Število opravljenih nadzorov po letih

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Če preglede, ki jih je inšpekcija za sistem javnih uslužbencev opravila v posameznem letu,
seštejemo, ugotovimo, da inšpekcija vsako leto opravi manj pregledov. Tako opravi vsako
leto manj inšpekcijskih nadzorov in pregledov dokumentacij o odpravi nepravilnosti ter
vodi manj prekrškovnih postopkov, razen v letu 2008 jih je opravila več kot prejšnje leto.
V letu 2008 je vodila 13 hitrih prekrškovnih postopkov, v teh odločbah je predstojnikom
organom izdala tri globe, osem opominov in dve opozorili. V letu 2007 je vodila sedem
postopkov in izdala tri opomine in štiri globe. V letu 2009 je vodila štiri postopke in tako
izrekla štiri opozorila predstojnikom organov. Inšpekcija poleg rednih nadzorov opravlja
tudi preglede dokumentacij o odpravljenih nepravilnostih. Pri teh pregledih je ugotovila,
da so bili izrečeni ukrepi v celoti upoštevani v državnih organih ter zavodih, agencijah in
drugih državnih organih. V upravah lokalnih skupnosti v letih 2007 in 2009 nista bila
upoštevana dva ukrepa, leta 2008 pa eden. V vseh teh občinah, kjer se predlagani ukrepi
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti niso upoštevali, inšpekcija opravi ponoven nadzor. Z
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naslednjo tabelo bom podrobneje predstavila, pri katerih organih je inšpekcija za sistem
javnih uslužbencev opravila inšpekcijske nadzore.
Tabela 13: Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov po organih in letih

Organ

Leto
2007

%

2008

%

2009

%

Lokalne skupnosti

9

16,67

12

24,00

9

19,15

Ministrstva

9

16,67

11

22,00

9

19,15

Organi v sestavi

15

27,78

11

22,00

9

19,15

Upravne enote

5

9,26

6

12,00

7

14,89

Zavodi, agencije in DDO

14

25,93

8

16,00

10

21,28

Vladne službe

2

3,70

2

4,00

3

6,38

Skupaj

54

100,00

50

100,00

47

100,00

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Graf 11: Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov po organih in letih

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Razvidno je, da se v proučevanem obdobju manjša število opravljenih inšpekcijskih
nadzorov pri organih. V tem obdobju so se nadzori povečevali pri upravnih enotah, saj je
bil vsako leto opravljen en nadzor več. Največ inšpekcijskih nadzorov v letu 2007 (14
oziroma 26 % glede na vse opravljene inšpekcijske nadzore v letu) so imeli zavodi,
agencije in drugi državni organi, v letu 2008 so jih imeli osem (16 %) in v letu 2009 deset
(21 %). Pri lokalnih skupnostih in ministrstvih je bilo v letu 2007 opravljenih devet
nadzorov oziroma 17 %, prav tako je bilo pri obeh organih opravljenih devet nadzorov v
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letu 2009 oziroma 19 % glede na vse opravljene nadzore v letu. Lokalne skupnosti so v
letu 2008 imele en nadzor več kot ministrstva. V tem obdobju število nadzorov upada pri
organih v sestavi. Vladne službe pa so v letih 2007 in 2008 imele dva nadzora, v letu 2009
pa enega več. Z naslednjo tabelo in grafom bom naredila pregled, katere kršitve so bile v
posameznem letu najpogostejše in katere malo manj pogoste. Zaradi boljše preglednosti
sem kršitve poimenovala od kršitve 1 do kršitve 7, v naslednji tabeli pa sem posamezno
kršitev obrazložila.
Tabela 14: Število ugotovljenih nepravilnosti po vsebini in letih

Ugotovljena nepravilnost

Leto
2007

%

2008

%

2009

%

Kršitev 1

8

7,92

41

27,15

33

26,40

Kršitev 2

3

2,97

0

0,00

9

7,20

Kršitev 3

27

26,73

36

23,84

26

20,80

Kršitev 4

18

17,82

29

19,21

27

21,60

Kršitev 5

19

18,81

35

23,18

27

21,60

Kršitev 6

2

1,98

3

1,99

1

0,80

Kršitev 7

24

23,76

7

4,64

2

1,60

Skupaj

101

100,00

151

100,00

125

100,00

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Graf 12: Število ugotovljenih nepravilnosti po vsebini in letih

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
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Tabela 15: Opis kršitev

Opis kršitve
Kršitev 1

Sistemizacija, splošni akti, kadrovski načrt

Kršitev 2

Kadrovska evidenca, evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in
strukturi po nazivih

Kršitev 3

Posamični akti, pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodb, imenovanje v
naziv

Kršitev 4

Natečajni postopki (javni, interni, zaposlitev na STDM)

Kršitev 5

Ocenjevanje, napredovanje, premestitev, nesposobnost, letni razgovori

Kršitev 6

Reorganizacija, programi izobraževanja, usposabljanje, izpopolnjevanje,
pripravništvo

Kršitev 7

Drugo (nadlegovanje, nasprotje interesov, omejitve v zvezi s
sprejemanjem daril)

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Iz tabele je razvidno, da je največ nepravilnosti inšpekcija ugotovila v letu 2008. Največ
nepravilnosti je bilo na področju sistemizacije, splošnih aktov organa in kadrovskega
načrta, in sicer 27 % glede na vse ugotovljene nepravilnosti. Prav tako je bilo tudi v letu
2009 največ ugotovljenih nepravilnosti zaradi kršitve ena, vendar je bil odstotek manjši
kot prejšnje leto kot tudi skupno število nepravilnosti v letu 2009 glede na leto 2008. V
tem obdobju delež ugotovljenih nepravilnosti upada zaradi posamičnih aktov, pogodb o
zaposlitvi, odpovedi pogodb in imenovanja v naziv. Ta odstotek narašča zaradi natečajnih
postopkov. V letu 2008 se je odstotek povečal pri peti kršitve glede na leto 2007, v letu
2009 pa se je zmanjšal glede na leto 2008. V letu 2007 je bilo veliko kršitev (24)
ugotovljenih na področju kršitve 7, kjer je bilo v naslednjih dveh letih ugotovljenih precej
manj kršitev. Manjše število nepravilnosti je ugotovljenih zaradi reorganizacije, programov
izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanje in pripravništva. Tudi pri kadrovskih
evidencah, evidencah o dejanski zasedenosti delovnih mest in strukturi po nazivih je
ugotovljeno manjše število nepravilnosti, razen v letu 2009, ko jih je bilo devet oziroma 19
% glede na vse ugotovljene nepravilnosti v letu.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je pri svojem delu ugotovila različne
pomanjkljivosti in zato so predstojnikom organov predlagali najrazličnejše ukrepe, s
katerimi bi odpravili pomanjkljivosti. V nadaljevanju bom na podlagi poročil o delu
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev navedla najpogostejše ukrepe, ki so bili izrečeni
pri posameznih organih v izbranem obdobju proučevanja.
V ministrstvih so inšpektorji predlagali različne ukrepe, kjer se je v letu 2009 ponovil samo
naslednji ukrep: naj delovna mesta pravilno sistemizirajo v aktu o sistemizaciji delovnih
mest (štirikrat: 2009; dvakrat: 2008; dvakrat: 2007). Ostalih ukrepov, izdanih v letu 2009
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pri ministrstvih, v prejšnjih letih ni bilo. Skupno število izdanih ukrepov v letu 2009 je bilo
11, v letih 2008 in 2007 pa 30 ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V organih
v sestavi so v letu 2009 izdali osem ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, v letih
2008 in 2007 pa je bilo vsako leto takih ukrepov 17. Pri tem lahko opazimo, da se tudi pri
organih v sestavi ponavlja isti ukrep kot pri ministrstvih (štirikrat: 2009; enkrat: 2008;
enkrat: 2007). V vladnih službah je bilo leta 2009 izdanih devet, leta 2008 šest in leta
2007 prav tako šest ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ob tem sem
ugotovila, da so se v letu 2009 ukrepi nanašali na različne ugotovljene nepravilnosti kot v
prejšnjih letih. Upravnim enotam je bilo v vseh treh letih izdanih 10 ukrepov za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti. Ugotovimo lahko rast števila ukrepov zaradi neustreznega akta
o sistemizaciji delovnih mest, zaradi česar so bili leta 2009 štirje ukrepi več kot prejšnji
dve leti. Druge nepravilnosti se v letu 2009 ne ponavljajo v primerjavi z letoma 2008 in
2007.
Tako je bilo državnim organom v letu 2009 izrečenih 38 ukrepov, med letoma 2008 in
2007 pa 63 ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
V upravah lokalnih skupnosti je bilo izdanih v letu 2009 69 ukrepov za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti, v letih 2007 in 2008 jih je bilo 78. Poleg zmanjšanja števila
izdanih ukrepov je iz poročil tudi razvidno, da se v letu 2009 ne ponavljajo izdani ukrepi iz
let 2008 in 2007.
V zadnji skupini organov, kamor sodijo zavodi, agencije in drugi državni organi, je bilo v
letu 2009 izdanih 18 ukrepov, v prejšnjih dveh letih pa 28 ukrepov za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti. Tako kot pri prejšnjih organih tudi pri tej skupini lahko
ugotovimo, da se predlagani ukrepi v letu 2009 ne ponavljajo v primerjavi z letoma 2008
in 2007.
Poleg ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ki jih izdajo predstojnikom organov,
izdajajo tudi predloge komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja za razveljavitev
nezakonitih individualnih aktov. Z naslednjo tabelo bomo prikazali število izdanih
predlogov v državnih organih v izbranem obdobju in vsebino predloga.
Tabela 16: Število izdanih predlogov komisiji po letih v državnih organih

2007

2008

2009

Razveljavitev odločb o imenovanju v uradniški naziv

4

4

5

Razveljavitev pogodb o zaposlitvi

3

1

9

Razveljavitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi

3

5

11

Razveljavitev sklepov o povečanem obsegu dela

39

0

0

Skupaj

49

10

25

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
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Razvidno je, da se je leta 2009 povečalo število predlogov za razveljavitev nezakonitih
individualnih aktov, ki so se nanašali na razveljavitev odločb o imenovanju v naziv,
razveljavitev pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Razveljavitev
sklepov o povečanem obsegu dela je bilo v letu 2007 izdanih kar 39, teh predlogov v letih
2008 in 2009 ni bilo.
V naslednji tabeli bomo prikazali še število izdanih predlogov komisiji, ki so se nanašali na
uprave lokalnih skupnosti.
Tabela 17: Število izdanih predlogov komisiji po letih v upravah lokalnih skupnosti

2007

2008

2009

Razveljavitev odločb o imenovanju v uradniški naziv

9

9

29

Razveljavitev pogodb o zaposlitvi

11

21

23

Razveljavitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi

3

11

40

Razveljavitev sklepov o razporeditvi na delovno mesto

8

3

0

Razveljavitev sklepov o določitvi plače

18

8

3

Razveljavitev sklepov o premestitvi na drugo delovno mesto

4

0

0

Razveljavitev sklepov o določitvi dopusta

0

2

0

Skupaj

53

54

95

Vir: Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008, 2009
Razvidno je, da je bilo vsako leto predlogov, naslovljenih na komisijo, več. Leta 2009 se je
občutno povečalo število predlogov, ki se nanašajo na razveljavitev odločb o imenovanju v
uradniški naziv, razveljavitev pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam. Manj je bilo
predlogov, ki se nanašajo na razveljavitev sklepov o določitvi plače.

7.4 POVZETEK ANALIZE DELA INŠPEKTORATA ZA JAVNO UPRAVO
Inšpektorat za javno upravo je organ v sestavi ministrstva za javno upravo od leta 2009.
Znotraj tega inšpektorata delujeta dve inšpekcijski službi, vsaka na svojem področju. Kljub
različnemu področju delovanja imata nekaj podobnosti, ki smo jih predstavili v prejšnjem
poglavju. Ker delujeta na različnih področjih, imata tudi različne pristojnosti in zakonske
podlage za svoje delovanje. V okviru svojih nalog opravljata nadzore in s tem ugotavljata
kršitve, ki jih pri svojem delu povzročajo organi javne uprave. Na eni strani te kršitve
opravljajo zaposleni v škodo ali tudi korist strank v postopku, na drugi strani pa te kršitve
opravljajo predstojniki organov v škodo ali korist zaposlenih v javni upravi.
Da lahko ugotovimo določene lastnosti Inšpektorata za javno upravo, je treba analizo
razdeliti na dva dela, kar sem opravila v prejšnjih dveh podpoglavjih na podlagi poročil, ki
89

jih izdajata inšpekcijski službi. Pri analizi sem uporabila poročila o delu upravne inšpekcije
in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leta 2007, 2008 in 2009.
Upravna inšpekcija je v proučevanem obdobju prejela v obravnavo vsako leto manj prijav,
pri tem je bilo vsako leto tudi manj prijav, ki so bile pobuda za inšpekcijski nadzor, ter tudi
tistih prijav, s katerimi so stranke zahtevale kakšna pojasnila. Kljub skupnemu zmanjšanju
števila prijav na leto pri nekaterih organih narašča število prijav, to je pri ministrstvih,
nosilcih javnih pooblastil, občinah in vladnih službah. Ta odstotek se manjša pri organih v
sestavi in upravnih enotah. Število prijav se je zmanjšalo pri organih (MOP, IRSOP, UE
Ljubljana, TIRS, ZZZRS …), pri nekaterih pa se je tudi povečalo, vendar kot smo ugotovili,
je to predvsem pri organih, ki so v prejšnjih letih imeli zelo majhno število prijav in tudi na
podlagi manjše rasti prijav ne moremo govoriti o pomembni rasti prijav pri teh organih. S
tem ko je upravna inšpekcija prejela manj prijav, je svoje delo usmerila v opravljanje
nadzora neposredno pri organih. Zato je vsako leto izdala več zapisnikov in s tem opravila
več inšpekcijskih nadzorov pri organih. Pri teh nadzorih je ugotovila različne kršitve
predpisov. Lainšček je v intervjuju tudi navedel, da je mnenja, da ima upravna inšpekcija
pristojnosti določene dovolj natančno in da je upravnih inšpektorjev premalo. Večje število
inšpektorjev bi pomenilo še večji nadzor.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je v obdobju proučevanja leta 2009 prejela največ
prijav, kar je ravno nasprotno od upravne inšpekcije, ki je to leto prejela najmanj prijav. V
tem obdobju je bilo največ prijav naslovljenih na zavode, agencije in druge državne
organe, tudi na občine, ministrstva in organe v sestavi je naslovljenih večje število prijav,
na drugi strani pa je teh prijav manj pri upravnih enotah in vladnih službah. Prijave so se
v tem obdobju nanašale predvsem na nezakonitost, kjer se število prijav na leto povečuje.
Zaradi napak pri objavi prostega delovnega mesta in ocene dela javnih uslužbencev je bilo
leta 2009 več prijav kot prejšnja leta. Izrazito pa število prijav upada zaradi nadlegovanja
na delovnem mestu in leta 2009 tudi ni bilo prijave zaradi napak pri kadrovskem načrtu.
Glede na prijave je inšpekcija opravila največ nadzorov pri zavodih, agencijah in drugih
državnih organih, sledijo občine, ministrstva, organi v sestavi, upravne enote in vladne
službe. Pri teh nadzorih je inšpekcija ugotovila največ kršitev na področju sistemizacije,
splošnih aktov organa in kadrovskega načrta, kjer je bilo število kršitev v letu 2009
manjše kot prejšnje leto. Prav tako število kršitev upada zaradi napak pri posamičnih
aktih, pogodb o zaposlitvi, odpovedi pogodb in imenovanja v naziv. Na drugi strani pa
število kršitev narašča zaradi napak pri natečajnih postopkih. V letu 2009 je inšpekcija
zaznala manj kršitev kot leta 2008 in več kot leta 2007, čeprav je bilo leta 2009
opravljenih manj nadzorov pri organih kot prejšnji dve leti.
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8 REZULTATI RAZISKAVE

8.1 POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV RAZISKAVE
Namen magistrskega dela je bil predstaviti upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem
javnih uslužbencev. Inšpektorat za javno upravo združuje upravno inšpekcijo in inšpekcijo
za sistem javnih uslužbencev, ki predstavljata inšpekcijsko službo kot obliko notranjega
upravnega nadzora. Ta oblika nadzora je posebna vrsta nadzora nad delom javne uprave,
saj zanjo veljajo posebna pravila in ima specifične lastnosti, ki se razlikujejo od drugih
inšpekcijskih služb, ki jih uvrščamo med klasični inšpekcijski nadzor.
Cilj magistrskega dela smo dosegli z opravljeno analizo dela Inšpektorata za javno upravo
v obdobju od leta 2007 do leta 2009. Analiza dela upravne inšpekcije je pokazala, da
upravna inšpekcija vsako leto prejme manj prijav, vsako leto opravi več inšpekcijskih
nadzorov in ugotovi manj kršitev (razen pri kršitvi evidentiranja lastnih in prejetih
dokumentov ter pri pisanju izrekov pri upravnih aktih). Analiza dela inšpekcije za sistem
javnih uslužbencev je pokazala, da je inšpekcija največ prijav prejela leta 2009, najmanj v
letu 2008, da inšpekcija vsako leto opravi manj nadzorov ter da je največ nepravilnosti
ugotovila leta 2008, najmanj pa v letu 2007.

8.2 PREVERITEV HIPOTEZ
H1: V matičnih zakonih upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
nimata enakih pristojnosti, kar otežuje njuno delo.
Na podlagi analize, ki sem jo naredila s pomočjo poročil, ki jih izdajata upravna inšpekcija
in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, in na podlagi analiziranja pristojnosti
posamezne inšpekcije lahko prvo hipotezo ovržemo. Upravna inšpekcija in inšpekcija za
sistem javnih uslužbencev sta inšpekcijski službi, ki delujeta vsaka na svojem področju.
Zaradi različnih področij, ki jih pokrivata, je nujno, da imata različne pristojnosti in naloge.
Kljub temu pa imata osnovne lastnosti oziroma določene pristojnosti, pravice in dolžnosti
poenotene s spremembo ZIN v letu 2007. S to spremembo so dobile inšpekcijske službe,
ki sodijo v obliko notranjega upravnega nadzora, nekatera pooblastila in pristojnosti
poenotena, kot jih imajo inšpekcijske službe, ki sodijo v obliko zunanjega upravnega
nadzora.
H2: Učinkovitost Inšpektorata za javno upravo (oziroma upravne inšpekcije in inšpekcije
za sistem javnih uslužbencev) v obdobju 2007–2009 z leti narašča. Pri tem je ta hipoteza
razdeljena na dve podhipotezi:
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H2.1: Učinkovitost inšpekcije skozi leta je razvidna iz naraščajočega števila
prejetih prijav, opravljenih pregledov in izrečenih ukrepov.
H2.2: Učinkovitost inšpekcije skozi leta je razvidna iz čedalje manjše teže
prijavljenih in ugotovljenih kršitev ter neponavljanja istih kršitev pri istih organih.
Prva podhipoteza se nanaša na število prejetih prijav, opravljenih pregledov in izrečenih
ukrepov. Upravna inšpekcija je v izbranem obdobju prejela vsako leto manj prijav, tako je
tudi vsako leto manj prijav rešila. V izbranem obdobju je upravna inšpekcija vsako leto
opravila več inšpekcijskih nadzorov in izdala vsako leto manj ukrepov. Kljub skupnemu
zmanjšanju števila izrečenih ukrepov je vsako leto izdala več zapisnikov, kar je posledica
tega, da je vsako leto opravila več inšpekcijskih nadzorov neposredno pri organu, ker je
vsako leto prejela manj prijav in je tako svoje delo lahko usmerila v inšpekcijske nadzore.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je v izbranem obdobju prejela največ prijav leta
2009, leta 2008 jih je prejela najmanj. V tem obdobju je vsako leto opravila manj
inšpekcijskih nadzorov in tudi pregledov dokumentacije o odpravljenih nepravilnostih.
Število izrečenih ukrepov je bilo leta 2009 manjše kot pretekli dve leti.
Druga podhipoteza se nanaša na zmanjšanje števila prijavljenih in ugotovljenih kršitev ter
na ne ponavljanje istih kršitev pri istih organih. Upravna inšpekcija je v izbranem obdobju
prejela vsako leto manj prijav, ki so se nanašale na upravne enote in organe v sestavi. Na
drugi strani pa je prejela več tistih prijav, ki so se nanašale na delo ministrstev, nosilcev
javnih pooblastil, vladnih služb in občin. Iz poročil o delu upravne inšpekcije ni bilo
mogoče ugotoviti, kolikokrat se je določena kršitev pojavila pri posameznem organu.
Razvidno je bilo skupno število ugotovljenih kršitev za leti 2009 in 2008. Ko primerjamo
med seboj najpogostejše ugotovljene kršitve teh dveh let, ugotovimo, da se kršitve
razlikujejo. Kršitve, ki se najpogosteje pojavljajo v letu 2009, niso identične najpogosteje
ugotovljenim kršitvam v letu 2008.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je največ prijav prejela leta 2009 in pri nobenem
organu ne moremo ugotoviti konstantnega zmanjševanja ali povečevanja prejetih prijav.
Število prejetih prijav po organih v izbranem obdobju zelo niha. Največ prijav se je v tem
obdobju nanašalo na nezakonitost dela, kjer lahko opazimo rast števila prijav. Zaradi
nadlegovanja na delovnem mestu in neustreznega kadrovskega načrta je bilo vsako leto
manj prijav, pri ostalih pa lahko ugotovimo rast števila prijav v letu 2009, kljub
zmanjšanju števila prijav v letu 2008, to je zaradi nezakonitosti sistemizacije, objav
prostih delovnih mest in ocen dela javnih uslužbencev. Čeprav je inšpekcija prijela največ
prijav leta 2009, je bilo tega leta opravljenih najmanj inšpekcijskih nadzorov in tudi
pregledov dokumentacije o odpravljenih nepravilnostih. Leta 2009 je inšpekcija ugotovila
manj kršitev kot leta 2008 in več kot leta 2007. Pri dveh kršitvah, to sta kršitev 3 (kršitev
posamičnih aktov, pogodb o zaposlitvi, odpoved pogodb, imenovanje v naziv) in kršitev 7
(kamor uvrščamo kršitve v zvezi z nadlegovanjem na delovnem mestu, nasprotje
interesov, kršitve glede sprejemanja daril), lahko opazimo zmanjševanje ugotovljenih
kršitev. Pri drugi kršitvi lahko opazimo rast in pri preostalih kršitvah lahko ugotovimo, da
je inšpekcija leta 2009 ugotovila manj kršitev kot leta 2008 in več kot leta 2007. Ob tem
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je inšpekcija izdala različne ukrepe, s katerimi je predstojnikom organov predlagala
odpravo ugotovljenih nepravilnostih. V vseh organih, ki jih inšpekcija mora nadzorovati je
bilo leta 2009 izdanih manj ukrepov kot v preteklem obdobju. Na drugi strani pa je
komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja za razveljavitev nezakonitih individualnih aktov
izdala več predlogov v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Iz navedenega lahko drugo hipotezo potrdimo v tistem delu, ki se nanaša na upravno
inšpekcijo. Druge hipoteze pa ne moremo dokazati v delu, ki se nanaša na inšpekcijo za
sistem javnih uslužbencev, saj v proučevanem obdobju ni konstantnega naraščanja ali
upadanja prijav na inšpekcijo, niti opravljenih pregledov in izrečenih ukrepov,
neprijavljenih in ugotovljenih kršitev.

8.3 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Prispevek rezultatov raziskave je predvsem potrditev pomembnosti delovanja upravne
inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev in tudi potrditev, da obe inšpekcijski
službi opravljata pomembno nalogo na področju zagotavljanja zakonitosti in s tem
uresničevanja temeljnega ustavnega načela pravne države.
To delo je pokazalo, da sta se upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih
uslužbencev razvili zato, da bi zagotavljali učinkovito delovanje javne uprave tako z vidika
tistih, ki uporabljajo storitve javne uprave, kot z vidika oseb, ki so zaposlene v javnem
sektorju. Tako se šibkejši strani ponuja dodatna možnost, da lahko zavaruje svoje pravice.
Pri tem je bila raziskava narejena za obdobje treh let, od leta 2007 do leta 2009. V tem
obdobju sta bili upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem javnih uslužbencev znotraj
Inšpektorata za javno upravo, pred tem sta bili različno organizirani. Zanimivo bo videti,
ali se bosta reorganizirali tudi v prihodnje in kaj bo to pomenilo za njuno delovanje in
pristojnosti.
Na podlagi opravljene analize dele in predstavljenih ugotovitev so možna nadaljnja
raziskovanja.

8.4 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Z magistrskim delom sem opredelila osnovne pojme, ki so mi pomagali predstaviti naloge
Inšpektorata za javno upravo. Inšpektorat združuje dve inšpekcijski službi, ki opravljata
nadzor vsaka na svojem področju. Pri tem imata nekatere skupne značilnosti in zaradi
različnih področij, ki jih pokrivata, tudi različne zakonske podlage za delovanje.
Rezultati raziskave se lahko uporabijo za primerjavo, kako sta upravna inšpekcija in
inšpekcija za sistem javnih uslužbencev delovali v obdobju raziskovanja. Pri tem lahko na
tej podlagi naredimo nadaljnje raziskave in naslednja leta primerjamo s temi pridobljenimi
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rezultati. To nam lahko služi kot izhodišče pri spremembi zakonodaje, ki je podlaga za
delovanje upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.
Delo je uporabno predvsem za MJU in Vlado Republike Slovenije, ne pa tudi za različne
organe, katerih zakonitost dela nadzorujeta upravna inšpekcija in inšpekcija za sistem
javnih uslužbencev. Slednjim bo delo v pomoč predvsem kot analitičen pogled, katerim
napakam se kaže izogibati.
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9 ZAKLJUČEK

Da lahko država funkcionira, je njena organizacija razdeljena na zasebni in javni sektor.
Javni sektor pri tem predstavlja skupek vseh organizacij, ki opravljajo dejavnosti, katerih
namen je zagotavljati dobrine, ki bodo dostopne vsem državljanom oziroma njenim
prebivalcem pod enakimi pogoji. Državna uprava kot del javnega sektorja je v Sloveniji
organizirana kot parlamentarna oblika, kar pomeni delitev oblasti na zakonodajno, sodno
in izvršilno. Pri tem državno upravo uvrščamo med izvršilno vejo oblasti, od katere zgornji,
politični del predstavlja vlada, spodnji, strokovni del pa uprava, ki neposredno izvršuje
zakone, kamor sodijo upravni organi. Med te upravne organe uvrščamo organe državne
uprave, samoupravne lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil.
Državna uprava svoje naloge in pristojnosti izvaja v okviru in na podlagi Ustave Republike
Slovenije, zakonov in podzakonskih predpisov oziroma na podlagi veljavnega pravnega
reda. Da bi državna uprava pri izvrševanju svojih nalog delovala zakonito in spoštovala
pravni red države, se v ta namen ustanavljajo najrazličnejši organi, ki opravljajo nadzor
nad delom drugih organov na podlagi pooblastil, ki jih imajo. Tako poznamo upravni
nadzor, sodni nadzor, parlamentarni nadzor in najrazličnejše druge oblike nadzora nad
delom uprave, kamor uvrščamo, na primer varuha človekovih pravic, informacijskega
pooblaščenca, računsko sodišče, državno revizijsko komisijo in druge.
Prva oblika nadzora v Sloveniji je bila oblika upravnega nadzora. Upravni nadzor delimo
na zunanji in notranji upravni nadzor. V obliko zunanjega upravnega nadzora uvrščamo
vse inšpekcijske službe, ki so pri svojem delu dolžne upoštevati in spoštovati določbe ZIN.
V obliko notranjega upravnega nadzora pa uvrščamo proračunsko, obrambno inšpekcijo,
inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev in upravno inšpekcijo. Za obliko notranjega
upravnega nadzora je značilno, da pri svojem delu ne uporablja določb ZIN, razen členov,
ki jih navaja ZIN. Cilj vsakršnega inšpekcijskega nadzora je ugotoviti, ali izvajalci pravnega
reda države spoštujejo veljaven pravni red in ali se varuje javna korist. Nadzor izvršujejo
inšpektorji – uradne osebe s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, določene
s predpisi. Inšpektorji imajo pri svojem delu pooblastila, da lahko svoje delo izvajajo in s
tem uresničujejo namen nadzora, vse te pravice in pooblastila pa morajo izvajati v skladu
z zakonodajo in načeli, ki jih določajo ZIN, ZJU in ZUP. Načela inšpektorjem, ki veljajo
tako za inšpektorje zunanjih in notranjih oblik nadzora, določajo smernice, da svojih
pravic in pooblastil ne izkoriščajo v škodo javne koristi ali tretje osebe. Kljub temu, da so
inšpektorji osebe s posebnimi pooblastili, so tudi javni uslužbenci, kar pomeni, da morajo
pri svojem delu upoštevati in izvajati Kodeks ravnanja javnih uslužbencev.
Nadzor izvaja tudi Inšpektorat za javno upravo, ki od leta 2009 združuje dve inšpekcijski
službi – upravno inšpekcijo in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev in je organiziran kot
organ v sestavi ministrstva za javno upravo. Upravna inšpekcija opravlja nadzor nad
izvajanjem in spoštovanjem določb ZUP in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih
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predpisov, uredbe o upravnem poslovanju in nad ZDIJZ. Nadzor upravna inšpekcija izvaja
nad organi državne uprave, kamor uvrščamo ministrstva, organe v sestavi, upravne enote
in vladni je službe, ter nad organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar ti
organi ali odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb, ali
neposredno uporabijo predpis, ali če gre za upravno zadevo. Pristojnosti upravne
inšpekcije so se velikokrat spreminjale, ožile oziroma krčile in tudi širile. Najmanj
pristojnosti je upravna inšpekcija imela v času veljavnosti novele ZUP-C. Pristojnosti so se
ji zopet razširile s sprejetjem novele ZDIJZ-A in novele ZUP-G. Upravni inšpektorji izvajajo
redne in izredne nadzore. Redni nadzor pomeni pregled organa ali spoštuje veljavno
zakonodajo. Z izrednimi nadzori, ki se izvajajo na podlagi prijave, pa inšpektorji preverjajo
vsebino v konkretni upravni zadevi.
Medtem ko inšpekcija za sistem javnih uslužbencev opravlja nadzor nad spoštovanjem
določb ZJU in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov v organih državne
uprave in upravah lokalne skupnosti. V ostalem javnem sektorju pa inšpekcija opravlja
nadzor, če se prijava nanaša na kršitev določb iz prvega dela ZJU, kar pomeni kršitev
določb do vključno 21. člena ZJU. Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev lahko enačimo
z inšpekcijo za delo. Razlika je v tem, da inšpekcija za sistema javnih uslužbencev opravlja
nadzor nad prej naštetimi organi, inšpekcija za delo pa skrbi za zakonitost v zasebnem
sektorju, na področju izvajanja uslužbenskega prava.
Tako upravni inšpektorji kot tudi inšpektorji za sistem javnih uslužbencev ter tudi ostali
inšpektorji opravljajo nadzor ali na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti.
Cilj inšpekcijskih nadzorov je zagotoviti, da se izvaja pravni red v državi, ki velja. S tem se
želi doseči zakonitost izvajanja storitev in preprečiti dejanja, ki bi bila v škodo javne koristi
ali koristi tretjih oseb. S tem se želi doseči izvajanje 2. člena Ustave Republike Slovenije o
pravni državi.
Analizo dela Inšpektorata za javno upravo sem naredila od leta 2007 do leta 2009 in jo
predstavila v dveh delih. Analiza dela upravne inšpekcije je pokazala, da je inšpekcija v
tem obdobju prejela vsako leto manjše število skupnih prijav in opravila več inšpekcijskih
nadzorov. Analiza dela inšpekcije za sistem javnih uslužbencev je pokazala, da je ta v tem
obdobju leta 2009 prejela največ prijav in v tem letu ugotovila tudi manj kršitev kot leta
2007, ko je opravila največ inšpekcijskih pregledov.
Da bi državljani oziroma prebivalci neke države lahko uveljavljali svoje pravice, so se
razvili različni instituti, ki jim to omogočajo. Kot ena od pomembnih oblik se je razvil
nadzor, ki deluje na najrazličnejše načine, saj se s tem želi doseči, da bi organi javne
uprave in zasebni sektor spoštovali pravni red države, ter uresničiti demokratičnost
družbe.
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