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POVZETEK
Inšpekcijske sluţbe delujejo kot del javne uprave s preteţno oblastnimi nalogami.
Inšpekcijski nadzor je pomembna funkcija pri izvajanju sprejetega pravnega reda, saj
je tudi od učinkovitega delovanja inšpekcijskih organov odvisno spoštovanje pravnih
norm. Inšpekcije so umeščene kot organ v sestavi ministrstva, s čimer je
zagotovljena določena stopnja avtonomije pri delu (politična nevtralnost, sredstva za
delo). S sprejetjem Zakona o inšpekcijskem nadzoru leta 2002 so bile zagotovljene
vsem inšpekcijam enake moţnosti ukrepanja, vključno z vsemi pooblastili za
zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem predpisov, za katere so pristojni.
Delovna inšpekcija, ki je v nalogi podrobneje predstavljena, deluje na območju
Republike Slovenije z najdaljšo tradicijo. Danes je organizirana v okviru Inšpektorata
RS za delo. Večina inšpekcijskih pregledov in ukrepov, odrejenih dejodajalcem, tako
upravnih kot prekrškovnih, se nanaša na področji delovnih razmerij ter varnosti in
zdravja
pri
delu.

Ključne besede: inšpektorat, inšpektor, nadzor, delovna inšpekcija, pooblastila in
ukrepi

ii

SUMMARY

Inspection services are operating as part of the Public administration and have
mainly authoritative tasks. Inspection is an important feature to the implementation
of the acquis, as well as the effective operation of inspection bodies influences
positively on compliance with legal norms.
Inspectorates become bodies within the Ministries, which grantes a degree of
autonomy (political neutrality, facilities). With the adoption of the Inspection Act in
2002 Inspectorates have been provided equal opportunities to act with full authority
to ensure effective control over the implementation of regulations for which they are
responsible. Labour Inspection, which is presented in detail in this paper, operates in
the Republic Slovenia with the longest tradition.
Today it is organized within the Slovenian Labour Inspectorate. Most of the
inspections and measures, which are ordered to the employers, of administrative or
offense nature, refer to the areas of labor relations and health and safety at work.
Key words: The Inspectorate,
authorisation, action
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1 UVOD
Ljudje smo ţe po naravi takšni, da zakonov prostovoljno ne upoštevamo, pa naj gre
za zakone, ki jih postavi drţava, za druţinska pravila ali zakone, ki jih je postavila
narava ţe stoletja nazaj.
Lep primer so otroci najmlajših let, ki brez nadzora vsekakor prekršijo vsako pravilo,
ki se ga le spomnijo, med odraščanjem pa šteje samo to, kako elegantno zaobiti
najprej šolska pravila, potem pa še domača.
Vsaka druţba si oblikuje svoj nadzor, zato ta funkcija ni novejšega izvora. V vseh
drţavah, kjer se je uveljavil sistem klasične javne uprave, je poznan nadzor na
podlagi splošnega upravnega postopka, drugod pa so znane nekatere druge oblike
nadzorstva (Pečar, 1995).
Nadzorstvo je eno od nujnih zahtev pravne, socialne in demokratične drţave, s
katero ostanejo oznake drţave zagotovljene. Odločbo o ukrepih izdaja samo ena
stran, in sicer inšpektor. Na zavezancu je, da ukrep izvrši, zato inšpekcijsko
nadzorstvo tudi pri drţavljanih ni popularno, saj v inšpektorju slutijo znanilca nečesa
negativnega.
Namen mojega diplomskega dela je vpogled v delo Inšpektorata Republike Slovenije
za delo in predstavitev Zakona o inšpekciji dela, ki je najpomembnejši pri samem
delu inšpektorjev.
Cilj diplomske naloge pa je predstaviti pomen nadzora nad upoštevanjem zakonov,
predstaviti Inšpektorat Republike Slovenije za delo, njegovo delo, predvsem pa
predstaviti sam postopek inšpekcijskega nadzora nad zakonsko določenimi predpisi.
Pri obdelavi diplomskega dela sta uporabljeni predvsem analitična in primerjalna
metoda. Veliko časa za iskanje literature sem porabila v knjiţnici, vendar o samem
Inšpektoratu Republike Slovenije za delo sem več podatkov našla na njihovih spletnih
straneh.
Nekaj vprašanj sem naslovila tudi na območno enoto Inšpektorata RS za delo
Breţice, ki je moja vprašanja posredovala na Inšpektorat, ki pa je po temeljitem
premisleku dovolil kratek intervju z vodjo območne enote gospo Mileno Rezec.
Diplomska naloga je razdeljena na šest poglavij.
Uvod oziroma prvo poglavje je namenjeno predstavitvi naloge.

1

Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi pojmov: inšpekcija, nadzor, Zakon o
inšpekciji dela in načela inšpektorjev. Pri nadzoru gre za izvrševanje posameznih
zakonov, ki urejajo nadzorstvo v upravi. Je pravno dejanje, ker se izvaja na podlagi
predpisov in se zanj izda odločba kot posamezni pravni akt v upravnem postopku.
Nadzorstvo je pravno formalen postopek, ki ga izvaja inšpektor kot pooblaščena
uradna oseba. Zakon o inšpekciji nadzora pa je poleg Zakona o splošnem upravnem
postopku temeljni zakon za delo inšpektorjev.
Pristojnosti in organiziranost Inšpektorata Republike Slovenije za delo sem opisala v
tretjem poglavju.
V četrtem poglavju sem se posvetila inšpekcijskemu postopku kot posebnemu
upravnemu postopku, ki se ga morajo drţati pri opravljanju nadzora.
V petem poglavju sem opisala izredna inšpekcijska pregleda.
Svoje ugotovitve in spoznanja, ki sem jih pridobila skozi pisanje diplomske naloge,
sem strnila v šestem poglavju.
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2 INŠPEKCIJSKI NADZOR
2. 1 SPLOŠNO O NADZORU
Nadzor je širok pojem, je del upravne funkcije in vodenja. Nadzorna funkcija ni nekaj
novejšega, kajti nadzor obstaja, odkar obstaja druţba. Z nadzorom se ugotavlja, v
kolikšni meri se upoštevajo posamezni predpisi in druţbena pravila v skupnostih, pa
tudi če so posamezna dejanja v delovnih in druţbenih procesih in ljudi v skladu s
pozitivnimi pravnimi predpisi in normami morale in običajev (Boštic, 1986, str. 9).
Pri nadzoru gre za izvrševanje zakona oz. posameznih zakonov, ki urejajo nadzorstvo
v upravi. Vsak nadzor je pravno dejanje, ker se izvaja na podlagi predpisov in se zanj
praviloma izda tudi odločba kot posamezni pravni akt v upravnem postopku. Odločbo
izda nadzorni organ, inšpektor, kar pomeni, da gre za enostransko pravno razmerje,
ker jo izda samo ena stran, od druge strani, zavezanca, pa se pričakuje izvršitev
ukrepa.
Nadzorstvo je institut, ki posega v politične, drţavljanske, ekonomske in socialne
pravice. Načini poseganja v te pravice so različni, s postopki, ki omejujejo,
onemogočajo, zadrţujejo ali od njega odstopajo, zlasti spreminjajo pravni učinek.
Institut nadzorstva se kriţa s človekovo svobodo kot osnovno prispodobo
demokracije. Nadzorstvo je torej zadeva spoštovanja zakonitosti, ki dovoljuje znotraj
načel in pooblastil, predpisanih z zakonom, prosti preudarek inšpektorja. Prosti
preudarek ni pooblastilo iz zakona, temveč je predpisan pod določenimi pogoji. Je
prej izjema od načela zakonitosti kot pravilo.
Nadzorstvo je pravno formalen postopek, ker ga izvaja inšpektor kot pooblaščena
uradna oseba. Nadzorstvo je vrsta prisile nad določenim stanjem, pri katerem gre za
psihično (zaslišanje), omejitveno (zavarovanje dokazov, pečatenje) ter fizično prisilo
(ukrepi, izvršba, zaplemba).
Nadzorstvo navadno obravnavajo kot nekakšen enoten sistem, ki ga ima vsaka
druţba v skladu s stopnjo svoje kulture in civilizacije zato, da sploh obstaja in deluje.
Loči se predvsem na del, ki ga predstavlja drţava, in na vse drugo, kar ni drţava
(Pečar, 1992, str. 13).
Teorije o nadzorstvu navadno ločujejo dve obliki nadzorovanja: formalno ali drţavno
in neformalno oziroma nedrţavno. Lahko pa jih razvrstimo še na pravne in nepravne,
posredne in neposredne, represivne in preventivne, prisilne in preprečevalne
nadzorne dejavnosti ipd. Med drţavnimi nadzorstvenimi mehanizmi in nedrţavnimi
mehanizmi je mogoče najti še dosti takšnih, ki niso ne prvo in ne drugo. Sodobna
drţavna uprava pozna različne mehanizme nadzorstva, ki predstavljajo njen sistem
nadzorovanja, sestavljen iz različnih podsistemov, na katere vsaka druţba vpliva tudi
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s svojo kulturo in stopnjo civilizacije ter sposobnostjo institucionalizacije (Pečar,
1995, str. 131).
Z osamosvojitvijo in vstopom v EU smo dobili še nekaj nadzornih sistemov, ki jih prej
nismo poznali in ki dopolnjujejo drţavo v njenem prizadevanju po obvladovanju ljudi,
seveda pa tradicionalne drţavne represije nikjer ne spreminjajo, prilagajajo pa pravo
glede na razvoj pogledov v zvezi s človekovimi pravicami in drţavljanskimi
svoboščinami ter skladno z novostmi, ki nastajajo v konkretni druţbeni skupnosti.
Drţava sprošča nadzorovanje navzdol, kar prevzemajo predvsem mehanizmi, ki
preteţno sicer delujejo institucionalno, toda ne poklicno, in ker jih ni malo, postajajo
čedalje bolj nevarni za človekove pravice in svoboščine. Drţava dopušča obravnavo
dela vedenja nedrţavnim ali izven drţave obstoječim disciplinskim mehanizmom, za
nekatera dejanja pa celo prepušča kaznovanje okolju, kjer se kaj dogaja.
Nadzorovanje se namreč lahko opravlja z različnimi sredstvi in na različne načine.
Drţavne mehanizme dosledno ureja pravo, ki dovoljuje dopustno prisilo, izvajajo pa
jo nadzorstveni organi, da bi dosegli minimum poslušnosti, ki ga vsaka druţba
potrebuje. Drţava s svojim nadzorstvenim mehanizmom uspeva dosledneje
nadzorovati le spodnje druţbene plasti. Kot nasprotje drţavnemu mehanizmu ţe od
nekdaj delujejo neformalne skupine, ki so pomembni kontrolizmi, dostikrat uspešnejši
od drţavne represije in na katere drţava niti ne more vplivati, ker so neposredno
med ljudmi in za ljudi in so nastali zaradi njihovih potreb.
Vmes med drţavnim in nedrţavnim nadzorom pa je nadzorstvo, ki ga drţava
dopušča, omogoča ali celo naroča in določa. V različnem obsega ga drţava tudi
uravnava, vendar znotraj okvirne regulacije dopušča različne stopnje svobode pri
samourejanju in celo sankcioniranju za drţavo manj pomembnega vedenja. Ureja pa
nekatere mehanizme discipliniranja in kaznovanja ter predpisuje postopke
obravnavanja ali dopušča posnemanje. Dovoljuje različne oblike zdruţevanja kot
moţnost za uresničevanje nekaterih interesov, potreb in koristi, ki jih prav tako
spremljajo ustrezne nadzorstvene dejavnosti. Zelo pomembno pri vsakem nadzorstvu
pa je, da se oblikujejo različna pravila oziroma norme, ki so za obstoj teh skupin
ključnega pomena. Druţbene skupine določajo vedenjska pravila in ugotavljajo, kdaj
in kaj ni skladno z njimi in kdo je kršitelj. To ugotavljanje je največkrat prepuščeno
prav za to določenim mehanizmom, katerih naloga je spoznavati, kaj odstopa od
povprečja.
Soţitje ljudje v marsičem, poleg prisile drţave, regulirajo sami med seboj, predvsem
prostovoljno zaradi doseganja ciljev, ki jih ne morejo doseči brez sodelovanja z
drugimi (Pečar, 1992, str. 27).
Formalni nadzor nad delovanjem organov drţavne uprave se izvaja znotraj uprave
same, izvajajo pa ga tudi sodne veje oblasti in zakonodajni organ. Upravni nadzor, ki
ga izvajajo hierarhično višji organi nad hierarhično niţjimi organi, je notranji upravni
nadzor. Upravni nadzor pa lahko izvajajo tudi organi, ki niso hierarhično nadrejeni
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nadzorovanemu organu. Tu gre za zunanji upravni nadzor. Inšpektorji na različnih
področjih izvajajo inšpekcijski nadzor tudi v organih drţavne uprave (Virant, 2004,
str. 70).
Glede na namen pa gre lahko za redni nadzor, ki se izvaja po rednem programu dela
brez prijav ali drugih povodov, lahko pa gre za dodatni nadzor, ki je lahko izreden
zaradi suma neskladnosti na podlagi različnih povodov, ali pa dodatni naknadni
nadzor, ki sledi po predhodno ugotovljeni neskladnosti in je usmerjen na točno
določenega nosilca, dejavnost, objekt, proizvod ali storitev.
2. 2 POJEM INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
Inšpekcijske sluţbe v Republiki Sloveniji delujejo kot del javne uprave s preteţno
oblastnimi nalogami. Vsak inšpekcijski nadzor je vpogled v delovanje organa ali
organizacije. Povedano drugače, vsaka inšpekcija je preverjanje skladnosti delovanja
pravnih subjektov z zakoni in predpisi, s čimer se zagotavljajo določeni standardi. V
okviru inšpekcijskega nadzora inšpektor preverja dokumentacijo in ravnanje
subjektov, da bi s tem preprečili kršenje postavljenih standardov in norm,
postavljenih s strani zakonov (Brejc, 1998, str. 50).
Inšpekcijski nadzor je nadzor, ki ga izvaja drţavna uprava nad izvrševanjem zakonov
in podzakonskih aktov na vseh upravnih področjih, kjer javni interes narekuje,
prepoveduje ali omejuje posameznikom in pravnim osebam določeno ravnanje.
Inšpekcijski nadzor je urejen v Zakonu o drţavni upravi (ZDU-1, Ur. l. RS št.
52/2002, 56/2003, 83/2003, 45/2004, 61/2004, 97/2004, 123/2004, 24/2005,
93/2005, 113/2005, 126/2007, 48/2009), ki pravi v 10. členu, da uprava opravlja
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov in da je inšpekcijski nadzor urejen s
posebnim zakonom – Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS št. 56/2002,
26/2007, 43/2007). Poleg teh zakonov pa je treba upoštevati še področne zakone na
posameznih upravnih področjih (Virant, 2004, str. 70).
Treba je razlikovati med inšpekcijo in nadzorom, kajti inšpekcijski nadzor je nadzor
nad izvajanjem zakonov, podzakonskih aktov in tehničnih standardov, ki ga opravlja
inšpektor v okviru svojega delovnega mesta. Če pa gre za inšpekcijska opravila v
okviru drugega delovnega mesta, pa gre po vsej verjetnosti za nadzor.
Inšpekcijski nadzor je določen samo z zakonom, medtem ko je nadzor širši pojem, ki
je različno opredeljen (Brejc, 1998, str. 50).
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora se uporabljajo različne metode; to so inšpekcijski
pregled, vzorčenje in analize. Pri izvajanju teh metod pa se uporabljajo različne
tehnike, kot so presoja, verifikacija, monitoring (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 156).
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2. 3 RAZVOJ PRAVNE UVELJAVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
Prva delovna inšpekcija pri nas je bila ustanovljena 1883. V Kraljevini Jugoslaviji pa
so bile nato še vzpostavljene sanitarna, šolska, cestna ter proračunska in po drugi
svetovni vojni še gradbena in elektroenergetska, ki so se kasneje spremenile v trţno,
sanitarno, gozdarsko, kmetijsko, rudarsko in druge inšpekcije. Leta 1974 je bil sprejet
Zakon o inšpekcijah, ki je izboljšal njihov status in nesamostojnost. Po reorganizaciji
1995. leta so bile inšpekcijske naloge prenesene z občin na ministrstva oziroma
inšpektorate kot organe v sestavi ministrstev, kakršno ureditev je potrdil tudi Zakon o
inšpekcijskem nadzoru v letu 2002 (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 156).
ZIN umešča inšpekcije v del celotne javne uprave in se zaradi teţnje po avtonomiji in
hkratni določitvi politične odgovornosti resornega ministrstva organizirajo kot organi
v sestavi ministrstev z relativno strokovno, procesno, kadrovsko in finančno
samostojnostjo. Z zakonom so uredili delovnopravni poloţaj inšpektorjev in njihovih
predstojnikov, poudarja se pomen kakovosti, okrepi se preprečevalna funkcija
inšpekcij. V letu 2005 je začel veljati Zakon o prekrških ZP-1, Ur. l. RS št. 7/2003,
45/2004, 86/2004, 7/2005 Skl. US: U-l-19/05-11, 44/2005, 55/2005,40/2006
(51/2006 popr.), 70/2006, 115/2006, 139/2006 Odl. US: U-l-69/06-16, 3/2007,
29/2007 Odl. US: U-l-56/06-31, 58/2007 Odl. US: U-l-34/05-9, 16/2008 Odl. US: U-l414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008, 108/2009, 109/2009 Odl. US: U-l56/08-15), s katerim inšpektorji pridobijo nove pristojnosti in bistveno večji obseg
dela. V letu 2007 pa je bila vzpostavljena metodologija za merjenje učinkovitosti,
kakovosti in uspešnosti drţavnih inšpekcijskih sluţb (Kovač et al., 2009, str. 398).
2. 4 SPLOŠNO O ZAKONU O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
»Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in
drugih predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice oz. inšpektorji kot
uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.« (ZIN, 2. člen)
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oz. spoštovanjem zakonov in
podzakonskih predpisov, ki ga ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru in področni
predpisi (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 163). Brez nadzorne funkcije javne uprave kot
vseh področij bi zakoni in predpisi bili sami sebi namen in verjetnost njihovega
vestnega prostovoljnega upoštevanja je majhna.
Inšpekcijski nadzor je pomembna funkcija pri izvajanju sprejetega pravnega reda. Od
učinkovitega delovanja inšpekcijskih organov je močno odvisno spoštovanje pravnih
predpisov, zato je prav, da je inšpekcijski nadzor urejen s samostojnim zakonom, ki
je na enak način uredil in poenotil delovanje vseh drţavnih inšpekcijskih sluţb. S
sprejemom zakona so zagotovljene vsem drţavnim inšpekcijskim organom enake
moţnosti ukrepanja z vsemi pooblastili za zagotavljanje učinkovitega nadzora nad
izvajanjem predpisov, za katere so pristojni. Zakon ureja splošna načela
inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, poloţaj, pravice in dolţnosti
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inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora in inšpekcijske ukrepe (Kladošek,
2002, str. 161).
ZIN predstavlja splošni sistemski zakon na področju inšpekcije, kar pomeni, da se
uporablja subsidiarno (pomoţno, dopolnilno). Hkrati je organizacijski, materialni in
postopkovni predpis, ki se uporablja samo za tista vprašanja, ki niso urejena s
posebnimi zakoni oziroma niso urejena drugače. Uporablja se za delovanje vseh vrst
inšpekcij, razen za upravno, proračunsko, obrambno inšpekcijo in druge oblike
notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem drţavnih organov (Jerovšek, Kovač,
2007, str. 159).
ZIN se uporablja tudi pri inšpekcijskem nadzoru, ki ga opravljajo organi lokalnih
skupnosti, v kolikor ni z drugimi zakoni določeno drugače. Uporabljajo se vse določbe
zakona, razen od 8. do vključno 11. člena; ti členi namreč govorijo o organizaciji
inšpekcije.
Poleg ZIN inšpektorji pri svojem delovanju uporabljajo tudi določbe drugih zakonov,
med najpomembnejše pa sodita Zakon o drţavni upravi in Zakon o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005, 119/2005, 24/2006, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-i54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010), ki se podrejeno glede na ZIN uporabljata v
postopkovnih vprašanjih (Jerovšek, Kovač, 2007 str. 159).
Splošni upravni postopek dovoljuje, da smejo upravni organi posegati v socialne
situacije drţavljanov in drugih le v primeru, če je to urejeno in predvideno v
objektivnem pravu. Po tem pravu imajo drţavljani nasproti javnim interesom
varovane subjektivne pravice in v skladu s tem se jim lahko nalagajo različne
obveznosti.
Smiselno pa ZIN po področnih zakonih uporabljajo tudi regulatorne agencije.
ZIN ima naslednje cilje:
- zagotoviti samostojno in neodvisno inšpekcijsko delovanje;
- uzakoniti posebna inšpekcijska načela kot minimalne pravovarstvene standarde;
- vzpostaviti pregledno organizacijo inšpekcij, ki delujejo v inšpektoratih s statusom
samostojnega organa v sestavi ministrstva;
- zagotoviti konsekventen poloţaj, pravice in dolţnosti inšpektorjev;
- uzakoniti posebne odgovornosti inšpektorjev;
- zagotoviti učinkovita pooblastila inšpektorjev;
- omogočiti naravi nalog in ukrepov prilagojen posebni upravni postopek
inšpekcijskega nadzora;
- opredeliti splošne in posebne ukrepe, ki jih lahko skladno z načelom
sorazmernosti odredi inšpektor,
- doseči učinkovito varstvo javnega interesa – javne koristi – kot namena in cilja
inšpekcijskega delovanja (Kelher, 2007).
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2. 5 NAČELA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
V inšpekcijskih postopkih je treba primarno upoštevati temeljna načela po ZUP od 6.
do 14. člena. ZIN pa določa še štiri dodatna:
1. NAČELO SAMOSTOJNOSTI (ZIN, 4. člen):
Po 4. členu ZIN so inšpektorji v okviru svojih pooblastil samostojni pri opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzora.
Inšpektor vodi postopek od začetka do zaključka z zakonskim pooblastilom za
odločanje in ne le vodenje postopka. Samostojnost se izraţa tudi na organizacijski,
ne le individualni ravni, saj je zlasti inšpektoratu kot prvostopenjskemu organu
zagotovljena in hkrati naloţena samostojnost pri odločanju v razmerju do hierarhično
višjega pritoţbenega organa. Ta samostojnost izhaja iz statusa inšpektorata ali
drugega organa v sestavi ministrstva, v okviru katerega se izvaja drţavna inšpekcija,
kot določa ZDU-1 (Jerovšek, Kovač, PUP, 2007, str. 160).
2. NAČELO VARSTVA JAVNEGA INTERESA IN INTERESA ZASEBNIH INTERESOV
(ZIN, 5. člen):
Načelo varstva javnega interesa in interesa zasebnih interesov pravi, da morajo
inšpektorji opravljati inšpekcijski nadzor z namenom varovanja javnega interesa ter
interesov pravnih in fizičnih oseb.
Varstvo javnega interesa mora biti skladno z načelom sorazmernosti. Varstvo javnega
interesa ne sme biti pretirano, biti mora skladno s pravno dopustnimi ukrepi na
posameznem inšpekcijskem področju, ukrep mora biti razumen in nujen, varstvo
zavezanca in njegovih pravno dopustnih interesov pri izvajanju dejavnosti ne sme
onemogočiti izvajanje dovoljene dejavnosti. Inšpektor deluje in ukrepa v javnem
interesu po ZIN za zaščito ţivljenja in zdravja ljudi, ţivali, za zaščito naravnega okolja
in za zaščito premoţenja.
Javni interes se ugotavlja po kriteriju splošno priznanih vrednot, v kontekstu katerih
je treba razlagati uporabo pravne norme, ki ščiti javno korist. V dvomu, ali je
prizadeta javna korist, je treba delovati v interesu stranke (Jerovšek, Kovač, PUP,
2007, str. 161).
3. NAČELO JAVNOSTI (ZIN, 6. člen):
6. člen ZIN določa, da morajo inšpektorji na podlagi in v mejah pooblastil
predstojnika obveščati javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če je to potrebno za
zavarovanje pravic pravnih ali fizičnih oseb in za potrebo zagotoviti spoštovanje
pravnega reda.
Javnost je obveščena o ukrepih inšpektorjev s sredstvi javnega obveščanja, če pa
zavarovanje pravic drugih terja ustrezno daljšo časovno seznanitev z ukrepi, lahko
odredi objavo svoje odločitve ali povzetka za določen čas na vidnem mestu v
poslovnem prostoru zavezanca ali na vhodu v te prostore oziroma lahko odredi
objavo ukrepov v javnih glasilih in na krajevno primeren način.
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4. NAČELO SORAZMERNOSTI (ZIN, 7.člen):
Načelo sorazmernosti določa, da morajo inšpektorji opravljati svoje naloge tako, da
posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev
učinkovitega inšpekcijskega nadzora.
V skladu s tem načelom zakon določa tudi stopnjevanje ukrepov od milejših k
stroţjim. ZIN upošteva stopnjo ogroţanja pravno zavarovanih dobrin, ki jih je treba
ščititi v javnem interesu. Načelo sorazmernosti terja, da ukrep ni prekomeren, da je
razumen, da ne presega smiselnih ciljev, da inšpektor upošteva primeren rok za
odpravo nepravilnosti.
V 10. členu ZIN, ki govori o pristojnosti glavnega inšpektorja, pa zasledimo še načela
zakonitosti, kakovosti in učinkovitosti.
Načelo zakonitosti je eno temeljnih načel pravne drţave. Razvijati se je začelo v
Evropi v začetku 19. stoletja. Načelo zakonitosti delovanja uprave je splošno
uveljavljeno načelo ustavnih ureditev demokratičnih drţav. V slovenski ustavi, v
drugem odstavku 120. člena, piše, da upravni organi opravljajo svoje delo
samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Načelu zakonitosti so
podvrţene vse oblike delovanja uprave, zlasti pa oblastni pravni akti in materialna
dejanja, s katerimi se posega v pravice in svoboščine posameznika ali pravne osebe
(Virant, 2004, str. 75).
2. 6 ORGANIZACIJA
Inšpektorji delujejo v okviru inšpekcij, ki se organizirajo za posamezno upravno
področje. Inšpekcije delujejo v inšpektoratih, ki imajo status organa v sestavi
ministrstva in so del izvršilne veje oblasti. Izjemoma lahko inšpekcija deluje v organu
v sestavi ministrstva, ki ni inšpektorat, oziroma v drugem organu, če tako določa
poseben zakon ali uredba (ZIN, 8. člen).
Delo inšpektorata je nadzor nad izvajanjem predpisov in ukrepanje v primeru
ugotovljenih kršitev teh predpisov. Organiziranost inšpektorata kot organa v sestavi
ministrstva je nujna zaradi zagotovitve neodvisnosti delovanja inšpektorata. Za
zagotovitev neodvisnosti in nepristranskosti je nujno potrebna hierarhična
podrejenost inšpektorata kot organa v sestavi ministrstva ministru brez moţnosti
kakršnegakoli vpliva drugih uradnikov na delo inšpektorata. Taka ureditev je moţna
le, če je glavni inšpektor neposredno odgovoren ministru, kar inšpektoratu zagotavlja
poloţaj organa v sestavi ministrstva. Status organa v sestavi ministrstva zagotavlja
inšpektoratom lastna sredstva za funkcioniranje, s čimer se zagotavlja večja stopnja
neodvisnosti in namenska uporaba sredstev za izvajanje nadzora.
Inšpektorati izdajajo konkretne upravne akte na prvi stopnji, ministrstva pa so
pristojna za odločanje na pritoţbe zoper akte na drugi stopnji, kar zagotavlja večjo
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zakonitost in objektivnost pri odločanji v konkretnih inšpekcijskih zadevah tako na
prvi kot tudi na drugi stopnji.
Obveščanje javnosti je zahtevano in ga zaradi poznavanja problematike najlaţje
izvajajo neposredno v inšpektoratu, kjer so v celoti seznanjeni z dejanskim stanjem
in materialnimi predpisi. Za neposredno obveščanje javnosti je nujno, da inšpektorati
nastopajo navzven samostojno, neposredno in za vsebino svojih izjav v celoti
odgovarjajo (Kladošek, 2002, str. 164).
Predstojnik inšpektorata je glavna inšpektorica oz. glavni inšpektor, ki vodi in
predstavlja inšpektorat, organizira in koordinira delo inšpektorjev ter v okviru svojih
pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije. Določi
letni načrt izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora ter način dodeljevanja zadev
posameznim inšpektorjem v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
Pristojnemu ministru in Inšpekcijskemu svetu mora posredovati letna poročila, ki
vključujejo zlasti podatke o številu zadev, o času reševanja posamezne zadeve, o
spoštovanju rokov pri reševanju posameznih zadev in o realizaciji letnih načrtov dela.
Zakon o drţavni upravi v 14. členu pravi, da se organ v sestavi ministrstva ustanovi
za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog,
nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih sluţb, če se s
tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog, oziroma če je
zaradi narave nalog ali delovnega področja treba zagotoviti večjo stopnjo strokovne
samostojnosti pri opravljanju nalog.
V Sloveniji danes delujejo naslednji inšpektorati:
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE kot organ v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve je bil ustanovljen leta 2003 z Uredbo o organih v
sestavi ministrstev (Ur. l. 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). Izvaja nadzor nad tajnimi podatki, izvrševanjem zakonov in ustreznih
podzakonskih aktov na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti,
oroţja, streliva in eksplozivov, varnosti smučišč, upravnih notranjih zadev prometa, ki
so sestavljene še iz tehničnih pregledov, registracije motornih in priklopnih vozil in
dejavnosti avto šol. Opravljajo tudi naloge prekrškovnega organa, in sicer v primeru
kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, drugih področij
upravnih notranjih zadev ali kadar je določeno, da naloge prekrškovnega organa
opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2010).
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAMBO je bil ustanovljen kot organ v
sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem
področju in nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih (ZTP, Ur. l. RS št. 87/2001,
48/2003 Skl. US: U-l-79/03-7, 101/2003, 135/2003, 28/2006, 50/2006, 9/2010).
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Delovno področje inšpektorata opredeljujejo 86. člen Zakona o obrambi (ZObr, Ur. l.
RS št. 82/1994, 44/1997, 87/1997, 13/1998 Odl. US: U-l-61/00-19, 40/2004,
103/2004, 138/2004 Skl. US: U-l-329/04-7, 53/2005 Skl. US: U-l-329/04-15,
117/2007 Odl. US: U-l-287/05-20), 42. a člen Zakona o tajnih podatkih in 45. člen
Zakona o prekrških.
Temeljne naloge inšpektorata so vodenje in izvajanje inšpekcijskega nadzora,
izvajanje notranjega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vodenje
postopkov in odločanje v prekrškovnem postopku (Ministrstvo RS za obrambo, 2010).
INŠPEKTORAT ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI je tudi
organ v sestavi Ministrstva za obrambo in je zadolţen za področje varstva pred
poţarom, zaščite in reševanja in varstva pred utopitvami. Pristojnosti in naloge
inšpektorata so opredeljene z Zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami in
drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur. l. RS št. 64/1994, 33/2000 Odl. US: U-l-313/98,
87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006), Zakonom o varstvu pred
poţarom (ZVP, Ur. l. RS št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007),
Zakonom o gasilstvu (ZGas, Ur. l. RS št. 71/1993,1/1995-CZ,28/1995, 73/1997 Odl.
US: U-l-341/94, 28/2000, 91/2005, 113/2005, 120/2008 Odl. US: U-l-61/06-14) in
Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU, Ur. l. RS št. 44/2000, 110/2002-ZGO-1,
26/2007, 42/2007). Na podlagi Zakona o prekrških opravlja tudi naloge
prekrškovnega organa (Ministrstvo RS za obrambo, 2010).
TRŢNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE je organ v sestavi Ministrstva za
gospodarstvo. Deluje samostojno in neodvisno ter po pravilih, ki jih določajo Ustava
Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 33l/1991-l, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004,
69/2004, 69/2004, 68/2006), zakoni in podzakonski predpisi. Trţni inšpektorji imajo
pooblastilo za opravljanje svojih nalog na celotnem območju Republike Slovenije,
vendar vsak izmed inšpektorjev najbolje pozna razmere na območju, kjer ţivi in dela.
Opravljajo neposredni nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpisov s
področja varstva potrošnikov ter prometa blaga in storitev na domačem trgu, za
katere je pristojen (Ministrstvo RS za gospodarstvo, 2010).
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO opravlja
naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki
urejajo elektroenergetiko, termoenergetiko in rudarstvo, kot organ v sestavi
Ministrstva za gospodarstvo. Izvajajo nadzor nad tem, ali pravne osebe ali
posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone, tehnične predpise, standarde in
druge predpise, ki veljajo za področje elektroenergetike in za področje
termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih omreţij in tlačnih posod (Ministrstvo RS
za energetiko in rudarstvo, 2010).
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE je organ v sestavi
Ministrstva za kulturo. Inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK, Ur. l. RS št. 96/2002,
123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl. US: U-l-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl. US: U-l-
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276/05-11, 11/2007, 56/2008, 94/2009 Odl. US: U-l-278/07-17, 4/2010, Zakona o
varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur. l. RS št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003ZVPOPKD, 63/2007 Odl. US: Up-395/06-24, U-l-64/07-13,16/2008-ZVKD-1), Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS št.
30/2006), Zakona o knjiţničarstvu (ZKnj-1, Ur. l. RS št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK) in
Zakona o medijih (Zmed, Ur. l. RS št. 35/2001, 54/2002 Skl US: U-l-177/02-5,
62/2003, 73/2003 Odl. US: U-l-177/02-15, 113/2003 Odl. US: U-l-181/01-12,
16/2004 Odl. US: U-l-106/01-27, 123/2004 Odl. US: U-l-207/01-20, 96/2005-ZRTVS1, 60/2006, 69/2006-ZOIPub, 110/2006, 36/2008-ZPOmK-1) ter na njihovi podlagi
izdanih podzakonskih in drugih aktov (Ministrstvo RS za kulturo, 2010).
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR je bil ustanovljen kot
organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Izvaja inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.
Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, ki so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru
pooblastil samostojni. Nadzorujejo: varstvo okolja in naravne ter gensko
spremenjene organizme, vodne reţime, urejanje voda in gospodarjenje z njimi,
gradnjo objektov in gradbene konstrukcije, izpolnjevanje bistvenih zahtev za okolje,
stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti (Ministrstvo RS za okolje in prostor,
2010).
PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE je organ v sestavi Ministrstva za
promet. Po Uredbi o organih v sestavi ministrstev je pristojen za opravljanje nalog
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij cestnega in ţelezniškega
prometa, ţičniških naprav in varnosti na smučiščih ter pripadajoče prometne
infrastrukture navedenih vrst prometa. Inšpektorat ima tri organizacijske enote:
inšpekcijo za ceste, inšpekcijo za cestni promet, inšpekcijo za ţelezniški promet,
ţičniške naprave in smučišča (Ministrstvo RS za promet, 2010).
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT je bil ustanovljen na
Ministrstvu za šolstvo kot organ v sestavi. Šolska inšpekcija obsega nadzor nad
izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko
porabo javnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja. Inšpektorat
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z Zakonom o šolski inšpekciji (ZSoll, Ur. l.
RS št. 29/1996, 91/2005, 114/2005), in sicer na področju dejavnosti vzgoje in
izobraţevanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, niţje in srednje
poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole,
zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za
izobraţevanje odraslih, zasebniki, ki izobraţujejo po javno veljavnih programih. V
Inšpektoratu za šolstvo in šport deluje tudi inšpekcija na področju športa. S 54.
členom Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.
US: U-l-210/98-32, 110/2002, 15/2003-ZOPA) so opredeljene njene pristojnosti
(Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2010).
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INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE,
ELEKTRONSKO PODPISOVANJE IN POŠTO je neodvisno delujoč organ v sestavi
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in opravlja neposredni nadzor
nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpisov s področja elektronskih
komunikacij in pošte, pri tem pa se njegove pristojnosti na področju elektronskih
komunikacij in pošte dopolnjujejo s pristojnostmi, ki jih imajo glede nadzora na obeh
področjih pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS
(APEK). Inšpektorat opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom,
ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis (Ministrstvo RS za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, 2010).
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE je organ v sestavi Ministrstva
za zdravje. Opravljajo nadzor nad izvajanjem (t. j. aktivnim ravnanjem zavezancev)
oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov s strani nosilcev dejavnosti.
Spoštovanje zakonov je predpogoj pravne varnosti in je zato v interesu druţbe, t. j. v
javnem interesu. Inšpektorji opravljajo tako upravni kot prekrškovni postopek, in
sicer na področjih, ki jih določa Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl, Ur. l. 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) zaradi varovanja javnega
zdravja (Ministrstvo RS za zdravje, 2010).
INŠPEKTORAT ZA JAVNO UPRAVO je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.
Ustanovljen je bil leta 2009 z uredbo o organih v sestavi ministrstev. V inšpektoratu
sta zdruţeni dve inšpekcijski sluţbi: Upravna inšpekcija in Inšpekcija za sistem javnih
usluţbencev, ki sta pred zdruţitvijo delovali kot samostojni inšpekcijski sluţbi v okviru
Ministrstva za javno upravo. Inšpektorat izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad
izvajanjem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih
usluţbencev, zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in drugih zakonov, ki urejajo
upravne postopke, uredbe, ki ureja upravno poslovanje, in zakona, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l.
RS št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007
(122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009) in Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS št. 24/2003, 61/2005, 96/2005, 109/2005-ZDavP-1,
113/2005-ZinfP, 28/2006, 51/2006, 117/2006-ZdavP-2) (Ministrstvo RS za javno
upravo, 2010).
INŠPEKTORAT ZA DELO je organ v sestavi Ministrstva za delo, ki pa ga podrobneje
obravnavam v naslednjem poglavju.
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2. 7 STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST
ZIN določa, da inšpektorji delujejo v okviru inšpekcij, ki delujejo v inšpektoratih s
statusom organa v sestavi ministrstva in se organizirajo za posamezno upravno
področje, izjemoma pa inšpektor, če pri nadzoru ugotovi kršitev s področja drugih
inšpekcij, o tem sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom ukrepov pošlje pristojni
inšpekciji, pri čemer lahko izda začasno odločbo izven svoje pristojnosti, če gre za
nujne ukrepe v javnem interesu (Jerovšek, Kovač,2007, str. 172).
Inšpektorat oziroma drug inšpekcijski organ v sestavi ministrstva odloča na prvi
stopnji v zvezi z drţavnimi inšpekcijami. O pritoţbah odloča ministrstvo na II. stopnji,
v okviru katerega deluje prvostopenjski inšpekcijski organ. Organ, ki je za zadevo
pristojen, ne sme prenesti odločanja na drug organ in višji organ ne sme prevzeti
zadeve iz pristojnosti niţjega organa, razen če to izrecno dovoljuje zakon.
Ministrstvo lahko upravno zadevo vzame inšpekcijskemu organu, če zadev ne rešuje
pravočasno in kljub opozorilu v roku, ki mu ga določi, po izteku instrukcijskega roka
ne izda upravnega akta. Mora pa zadevo obravnavati, če bi bilo ogroţeno ţivljenje in
zdravje ljudi, človekovo naravno oz. ţivljenjsko okolje ali če grozi premoţenjska
škoda (Jerovšek, 2001).
Drţavne inšpekcije so krajevno pristojne za celo drţavo, čeprav so teritorialno
organizirane.
Občinski inšpektorji delujejo v okviru občinske uprave na prvi stopnji, o pritoţbi zoper
njihove odločbe odloča ţupan. Na občinski ravni pa so inšpektorji oziroma
inšpektorati pristojni za območje občine, v okviru katere deluje. Zakon o lokalni
samoupravi omogoča ustanovitev medobčinskega inšpektorata kot obliko skupne
občinske uprave. Njegova pristojnost se razteza na območju vseh občin, ki so ga
ustanovile (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 165).
2. 8 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŢAVE
Republika Slovenija odgovarja za materialno škodo, ki je bila zavezancu ali drugi
osebi povzročena z nezakonitim dejanjem ali opustitvijo inšpektorja pri opravljanju
oz. pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora, je zapisano v 26. členu Ustave
Republike Slovenije. Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva
povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.
Republika Slovenija odškodninsko odgovarja, če je povzročitelj škode inšpekcijska
sluţba kot organ v sestavi ministrstva, kot notranja organizacijska enota ministrstva
ali drug drţavni organ. Med upravičence do povračila škode spada vsakdo, ki je
zaradi ravnanja inšpektorjev oškodovan, in sicer če je nastala premoţenjska ali
nepremoţenjska škoda, če škoda izvira iz protipravnega ravnanja inšpektorja, če
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obstaja vzročna zveza med očitanim dejanjem in nastalo škodo in če obstaja
odškodninska odgovornost povzročitelja škode (Bizjak, 2009, str. 66).
Republika Slovenija ima nasproti zavezancu regresivni zahtevek, če je inšpektor
škodo povzročil zavezancu ali drugim osebam naklepno ali iz hude malomarnosti.
Zavezanec ali tretja oseba lahko zahtevata povračilo škode neposredno od
inšpektorja le v primeru, ko je nastala zaradi kaznivega dejanja inšpektorja (ZIN, 37.
člen).
Protipravno ravnanje inšpektorja pa lahko predstavlja neukrepanje inšpektorja,
čeprav bi moral, in je zato nastala škoda; če je inšpektor uporabil prekomerne
ukrepe, ki niso v sorazmerju s cilji, ki jih zasleduje predpis, in če je uporabil
neustrezne ukrepe (Jerovšek in Kovač, 2007 , str. 181).
Vrste, obseg in postopek v primerih, ko gre za odgovornost drţave oziroma njenih
organov za povzročeno škodo, bi moral urejati sistemski zakon, ki pa ga v Sloveniji
še nimamo. Določbe, ki urejajo odgovornost drţave za škodo, se nahajajo v različnih
zakonih (Čebulj, Strmecki, 2004, str. 203).
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3 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO
3. 1 PRISTOJNOSTI INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO
Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, druţino in
socialne zadeve. Delovno področje je določeno z Zakonom o inšpekciji dela (ZID, Ur.
l. RS, št. 38/1994, 32/1997, 36/2000), ki ga dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem
nadzoru.
Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijski nadzor na strokovno zahtevnih področjih
delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter socialnega varstva. Oba zakona
urejata splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, poloţaj, pravice
in dolţnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora,
inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom
(Inšpektorat RS za delo, 2010).
Inšpektorji delujejo v okviru inšpekcij, ki so organizirane za posamezno upravno
področje in Inšpektorat RS za delo pokriva tri upravna področja.
Področje nadzora delovnih razmerij ureja inšpekcija nadzora delovnih razmerij, kjer
gre največkrat za preglede internih aktov in dokumentov: pogodb o zaposlitvi, listin o
izplačilih plač, nadomestilih, dodatkih, na podlagi katerih se ugotavljajo kršitve pravic
in obveznosti delodajalca in delavca. Temeljni zakon na področju nadzora je Zakon o
delovnih razmerjih. V okviru inšpekcije za delo se opravlja tudi nadzor nad
zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij.
Področje nadzora varnosti in zdravja pri delu ureja inšpekcija nadzora varnosti in
zdravja pri delu, ki obsega neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov,
delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznost
sredstev za delo, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov,
mikroklimatske razmere. Temeljni zakon na področju nadzora varnosti in zdravja pri
delu je Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
V okviru tretjega upravnega področja izvaja inšpektorat za delo RS inšpekcijski
nadzor nad delom javnih socialnih varstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih
pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja
za delo, nadzor nad izvajanjem lokalnih skupnosti po Zakonu o socialnem varstvu ter
nadzor nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne
programe na področju socialnega varstva in varstva otrok in druţine po posebni
pogodbi o sofinanciranju. Nadzor izvajajo inšpektorji za socialne zadeve, način
izvajanja nadzora pa določa Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju
socialnega varstva.
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Tako Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in
druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanja delavcev doma in v tujini,
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s
predpisi ni drugače določeno. Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorstvo tudi nad
izvajanjem tistih predpisov, ki to izrecno določajo. Inšpektorat RS za delo vodi
upravni postopek na prvi stopnji, medtem ko o pritoţbah zoper odločitve inšpektorjev
odloča Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (Inšpektorat RS za delo, 2010).
3. 2 ORGANIZIRANOST INŠPEKTORATA RS ZA DELO
Inšpektorat RS za delo je razdeljen na inšpekcije in sluţbe inšpektorata. Inšpekcije
imamo tri, in sicer inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja na delu, inšpekcijo nadzora
delovnih razmerij in socialno inšpekcijo. Inšpekcija varnosti in zdravja pri delu in
inšpekcija nadzora delovnih razmerij sta tudi teritorialno organizirani, saj imata 12
območnih enot, te območne enote pa imajo še dodatno odprte pisarne v nekaterih
mestih. Socialna inšpekcija in sluţbe inšpektorata, v katero sodijo sluţba za
koordinacijo in usposabljanje, sluţba za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter
sluţba za informatiko, statistiko in analize, pa delujejo samo v Ljubljani.
Ker je tudi Inšpektorat RS za delo del javne uprave, ki naj bi temeljila na novem
javnem menedţmentu, se tudi na Inšpektoratu trudijo prilagajati potrebam ljudi –
strankam, poslovali naj bi racionalno, ekonomično in gospodarno (Kovač, 2007, str.
2).
Načelo usmerjenosti k uporabnikom se kaţe predvsem v povečanem številu
svetovanja osebno in tudi preko telefona. Inšpektor, ki pozna svoje okolje, pozna
probleme lokalnega prebivalstva in tudi podjetij, laţje svetuje in tudi odkriva
nepravilnosti in kršitve, seveda če se drţi zakona in ne podlega prijateljskim vezam.
Ţe sam ZIN pa določa, da morajo odgovarjati na vprašanja tako posameznikov kot
podjetij in institucij, da morajo obveščati ljudi preko medijev o posameznih
ugotovitvah ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov.
V inšpektoratu je zaposlenih okoli 120 javnih usluţbencev za določen in nedoločen
čas, od tega okoli 90 inšpektorjev. 30 zaposlenih pa predstavljajo razne strokovne,
pravne, kadrovske in druge spremljajoče dejavnosti za organ v sestavi ministrstva.
Več kot polovica zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo. Okoli 7 % zaposlenih pa ima
magisterij (Inšpektorat RS za delo, 2010).
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Slika 1: Organizacijska shema inšpektorata RS za delo

Vir: Inšpektorat RS za delo, 2010
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3. 2. 1 Sluţbe inšpektorata RS za delo
V okviru Inšpektorata RS za delo delujejo tudi tri sluţbe inšpektorata:
1. Sluţba za koordinacijo in usposabljanje
Pripravlja analize, poročila in druge dokumente, opravlja naloge v zvezi z usklajenim
delovanjem notranjih organizacijskih enot inšpektorata, koordinira aktivnosti na
področju odkrivanja, preprečevanja dela in zaposlovanja na črno ter usmerjenih akcij
med inšpektoratom in drugimi organi, pripravlja usposabljanja, strokovna
izobraţevanja in izpite inšpektorjev. Izvaja tudi naloge na področju upravljanja s
človeškimi viri in razne druge naloge.
2. Sluţba za splošne, kadrovske in finančne zadeve
Pripravlja analize in poročila ter druge dokumente, načrtuje in vodi postopke porabe
finančnih sredstev ter sodeluje z nadzorniki porabe proračunskih sredstev. Opravlja
postopke izvajanja javnih naročil, pripravlja interne akte in navodila s splošnega in
kadrovskega področja ter vodi kadrovske in druge evidence o zaposlenih, vodi
področje obračuna plač in opravlja druga dela iz pristojnosti inšpektorata.
3. Sluţba za informatiko, analize in statistiko
Vodi zahtevnejše analitične evidence in poročila. S tehničnega vidika pripravlja
klasifikacijske in druge načrte, pripravlja navodila za delo z računalniško opremo in
aplikacijami, vodi interno usposabljanje in evidenco o tem. Zagotavlja delovanje
streţnikov, omreţnih, operacijskih sistemov in aplikacij nanje, komunikacijskih
sistemov ter drugih orodij. Izvaja tudi druge naloge in projekte inšpektorata
(Inšpektorat RS za delo, 2010).
3. 2. 2 Območne enote inšpektorata
Inšpektorat ima 12 območnih enot na celotnem ozemlju Republike Slovenije, katerih
naloge so opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzora delovnih razmerij in
varnosti ter zdravja pri delu ter drugih nalog s področja nadzora inšpekcij,
opravljanje usmerjenih, koordiniranih in drugih akcij inšpekcijskega nadzora v skladu
z navodili, izdelava ocen o inšpekcijskem delu enote, priprava gradiva za letna in
druga poročila inšpekcije, izdelava raznih gradiv in dokumentov s področja dela
posamezne inšpekcije po neposrednih navodilih vodij inšpekcij, izvajanje programskih
nalog inšpekcij in letnih programskih usmeritev inšpektorata, nudenje strokovne
pomoči ter opravljanje pravnih in upravnih nalog v skladu z zakonodajo s področja
dela inšpekcij, vodenje predpisanih evidenc o delu območne enote s področja
inšpekcijskega nadzora, vodenje arhiva in dokumentacije enote, opravljanje
organizacijsko-kadrovskih in drugih splošnih nalog, poročanje o delu zaposlenih in
druge administrativno tehnične naloge za enoto (Inšpektorat RS za delo, 2010).
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Območna enota Inšpektorata za delo Breţice, ki jo predstavljam kot primer, je dobila
prostore v novi zgradbi upravne enote Breţice. Vodja območne enote Breţice gospa
Milena Rezec me je prijazno sprejela in povedala nekaj osnovnih dejstev.
V območni enoti sta zaposlena dva inšpektorja za delo, ki sta po izobrazbi univ. dipl.
Pravnika, in inšpektor za varstvo pri delu, ki ima univerzitetno diplomo tehnične
smeri. Vsi trije pokrivajo celotno območje Posavja. Vsi imajo opravljen inšpektorski
izpit in vsake tri leta opravljajo ponovni preizkus.
Zaradi velikega števila podjetij, ki jih pokrivajo, pogosto zdruţujejo redne in izredne
preglede. Ko dobijo prijavo za določeno zadevo, se zato odločijo za pregled celotnega
delovnopravnega področja. Imajo pa tudi akcije, ki so določene s strani Inšpektorata
za delo RS, kjer je točno določeno, kaj morajo pregledovati, in po njej posredovati
poročilo v Ljubljano tako, da dobijo neko celotno sliko, kaj se dogaja na določenem
področju v Sloveniji. Vsakemu nadzoru pa seveda sledi tudi kontrolni pregled. So
tesno povezani z Inšpektoratom RS za delo v Ljubljani, ki jim nudi tudi pomoč.
Ob ponedeljkih in sredah nudijo tudi pravno pomoč strankam, ko je vedno prisoten
vsaj en inšpektor.
Pri samem delu na terenu se ne srečujejo z nekimi velikimi problemi v smislu groţenj
ali nasilja, tako da se le malokrat posluţujejo policijskega spremstva, če pa ţe, je to v
nočnem času, na gradbiščih ali lokalih. Pogosto pa sodelujejo tudi z ostalimi
inšpektorji.
V zadnjem času opaţajo povečano število prijav predvsem zaradi neizplačila plač,
regresov ter odpuščanja in v večini primerov so te prijave tudi utemeljene, kar je
seveda posledica trenutne gospodarske in socialne situacije. Se pa zgodi tudi kakšna
anonimna prijava, ki pa pogosto nima pravne osnove.
Imajo majhno število pritoţb v pravnem delu, več imajo pritoţb zaradi prekrškovnih
odločb, kjer je zahtev za sodno varstvo več.
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3. 3 INŠPEKTORAT KOT PREKRŠKOVNI ORGAN
V skladu z Zakonom o prekrških, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2005 je postal
inšpektorat prekrškovni organ. Inšpektorji za delo, ki opravljajo redne naloge
inšpekcijskega nadzora v primeru ugotovljenih prekrškov, hkrati vodijo tudi postopek
o prekršku, kajti Zakon o prekrških je določil, da o prekrških odločajo sodišča in
prekrškovni organi (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Prekrškovni organi so v skladu z Zakonom o prekrških upravni in drugi drţavni organi
in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb,
s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s
posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. Prekrškovni organi so tako
zlasti inšpektorati in drugi organi v sestavi ministrstev ter občinska redarstva
(Jerovšek, Kovač, 2008, str. 285).
Prekrške določajo krovni in posamezni področni zakoni. Tako ZIN v 32. členu določa,
da mora inšpektor v primeru kršitve zakona ali drugega predpisa izvesti postopke v
skladu z zakonom o prekrških, kazni pa določata 38. in 39. člen ZIN. 40. člen pa
določa, da se kazni za prekrške v primeru, da posebni zakon, ki ureja pristojnost
posamezne inšpekcije, kot prekršek določa isto dejanje kot ZIN, izrekajo v skladu s
predpisom, ki je milejši za storilca (Jerovšek, Kovač, 2008, str. 286).
Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča z zakonom ali
podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba tega organa, torej tudi inšpektor.
Inšpektorji tako ne samo odkrivajo prekrške, temveč o njih tudi odločajo.
Prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških odloča o prekršku v tako
imenovanem hitrem postopku, ki se začne bodisi po uradni dolţnosti bodisi na
predlog z zakonom določenih predlagateljev in konča z izdajo odločbe o prekršku ali
brez odločbe o prekršku.
Za odločbo o prekršku se šteje tudi plačilni nalog, ki se izda v primeru, če
pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ugotovi
uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav.
Prekrškovni organ pa lahko odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku oz. vloţil
obdolţilnega predloga, če dejanje ni prekršek, zaradi zastaranja pregona, zaradi
drugih razlogov, ki izključujejo pregon, če gre za prekršek neznatnega pomena,
posebne okoliščine, nizko stopnjo odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine
kaţejo, da postopek ne bi bil smotrn (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Za storjeni prekršek se ob pogojih izreče predpisana sankcija ali opozorilo.
Pooblaščena uradna oseba izreče ustno opozorilo, če gre za prekršek neznatnega
pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja
opozorilo zadosten ukrep. Globa se predpiše in izreče kot glavna sankcija. Če storilec
ne plača globe v predpisanem roku, sodišče po uradni dolţnosti na predlog
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prekrškovnega organa določi uklonilni zapor, pri čemer pa ne preneha obveznost
plačila globe (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Zakon o prekrških pa hitrega postopka ne dovoljuje v naslednjih primerih:
-

-

če je z dejanjem nastala telesna poškodba;
če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija, oziroma če
prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede na naravo kršitve oceni, da so
podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu;
če je treba odločiti o premoţenjsko-pravnem zahtevku;
proti mladoletnim storilcem prekrškov;
v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno.

Če inšpektor ugotovi, da hitri postopek ni dovoljen, mora pri pristojnem sodišču
vloţiti obdolţilni predlog in se nato zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.
Novi zakon o prekrških je podaljšal zastaralne roke, tako postopek o prekršku ni
dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pa
teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati
(Inšpektorat za delo, 2010 ).
S 1. 10. 2008 je stopil v veljavo Zakon o sodnih taksah, ki določa, da se takse
plačujejo tudi v postopku o prekrških, kjer se glede na prejšnjo ureditev namesto
povprečnin sedaj uvajajo takse.
V teh postopkih se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede na pravnomočno izrečeno
sankcijo za prekršek, plačati pa jih mora storilec prekrška po pravnomočnosti
odločbe.
Namen teh taks je zagotovitev enotnega določanja te vrste stroškov postopka za vse
vrste storilcev prekrškov ter posledično zagotoviti enotne sodne prakse na
omenjenem področju (Inšpektorat RS za delo, 2009).
Pri izvajanju nalog prekrškovnega organa je v letu 2008 Inšpektorat RS za delo v
hitrem postopku o prekršku, v katerem odločajo prekrškovni organi na prvi stopnji,
izdal 992 odločb o prekršku in 2.491 plačilnih nalogov.
Na izdane odločbe o prekršku in plačilne naloge je bilo vloţenih skupno 320 zahtev za
sodno varstvo, od tega 205 zoper izdane plačilne naloge in 115 zoper izdane odločbe
o prekršku, pri čemer so s strani Inšpektorata RS za delo na sodišče odstopili skupno
187 zahtev za sodno varstvo, od tega 90 zahtev za sodno varstvo zoper odločbo in
97 zahtev za sodno varstvo zoper plačilni nalog.
Na podlagi 187 posredovanih zahtev za sodno varstvo so od sodišča prejeli sodbe v
skupno le 19 primerih, pri čemer se je 1 nanašala na odločanje o vloţenih zahtevah
za sodno varstvo zoper plačilni nalog, 18 pa na vloţene zahteve za sodno varstvo
zoper odločbe. Glede na leto 2007, ko so sodbe prejeli v skupno 80 primerih, gre za
občutno zmanjšanje pravnomočno rešenih zahtev za sodno varstvo.
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Izvršitev izdanih ukrepov v hitrem postopku o prekršku po pristojnem davčnem
organu je bila doseţena v skupno 60 primerih, od tega izvršitev 32 odločb ter 28
plačilnih nalogov (Inšpektorat RS za delo, 2009 ).
Za učinkovitost inšpekcij je pomembna njihova umestitev centralno na drţavno raven
v ministrstva, ker le ti prek navezave z organi v lastni strukturi laţe vzpostavljajo
pregled nad potrebnimi spremembami področne zakonodaje glede na stanje v praksi.
Zagotovljena ji je tudi višja stopnja avtonomije.
Učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti dela inšpekcij ne moremo ocenjevati, če analiza
ni podprta s podatki in kazalniki in v ta namen je Inšpekcijski svet pripravil
metodologijo za spremljanje različnih vrst podatkov in pripravil nabor podatkov, ki jih
morajo sporočati inšpekcijske sluţbe. Za razvoj učinkovitih inšpekcij je značilen
preskok z močne prisilnosti v tranzicijskem obdobju v preprečevalno in partnersko
svetovalno delovanje na podlagi razvite pravne kulture. Centralna ureditev omogoča
večjo usklajenost in učinkovito vodenje javnih politik. ZIN je dobra podlaga kot krovni
zakon za poenoteno in učinkovitejše delo, če velja za vse vrste inšpekcij in določi
temelje organizacije, postopkov, pooblastil in ukrepe, hkrati pa omogoča posebno
ureditev posameznih inšpekcij glede na njihovo področje z nadrejeno veljavo
področnih zakonov (Kovač et al., 2009, str. 413).
V grafu 1 vidimo, da je bilo v letu 2008 manj opravljenih inšpekcijskih pregledov in
izrečenih tudi manj ukrepov, v grafu 2 pa vidimo, da je bilo od 40 % prekrškovnih
ukrepov izdanih 25 % plačilnih nalogov, skoraj 5 % opozoril po Zakonu o prekrških,
10 % pa je bilo izdanih odločb o prekrških.
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Graf 1: Število opravljenih pregledov in ukrepov inšpektorjev v obdobju
2004—2008

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008

Graf 2: Prekrškovni ukrepi v razmerju do ostalih ukrepov IRSD v letu 2008

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008
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3. 4 INŠPEKTORJI ZA DELO
Po Zakonu o inšpekciji dela, ki pa se navezuje na Zakon o javnih usluţbencih (ZJU;
Ur. l. RS, št. 56/2002,110/2002–ZDT–B; 2/2004–ZDSS-1(10/2004 popr.), 23/2005,
35/2005, 62/2005 Odl. US: U-l-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. US: U-l-343/0411, 23/2006 Skl. US: U-l-341/05-10, 32/2006, 62/2006 Skl. US: U-l-227/06-17,
131/2006 Odl. US: U-l-227/06-07, 11/2007 Skl. US: U-l-214/05-14, 33/2007,
63/2007, 65/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl. US: U-l-136/07-13),
inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravlja inšpektor za delo, ki ima poloţaj uradne
osebe s posebnimi pooblastili, tako da opravlja naloge inšpekcijskega nadzora,
samostojno vodi inšpekcijski postopek in izdaja upravne odločbe in sklepe ter jih sam
podpisuje.
Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo pravne, ekonomske, medicinske ali
sanitarne oz. tehnične smeri, imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit (ZIN, 6. člen). Strokovni inšpektorski izpit je sestavljen iz splošnega in
posebnega dela in se opravlja pisno in ustno, obsega znanje iz področnih predpisov,
ZUP, Zakona o prekrških, osnov kazenskega postopka oziroma prava in ZIN. Posebni
del izpita urejajo pravilniki posameznih ministrstev s področja, na katerih delujejo
inšpekcije (Jerovšek in Kovač,2007, str. 165). Inšpektor, ki je ţe imenovan, nima pa
še strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku
pred izdajo odločb po 12. členu ZIN.
29. člen ZIN mu omogoča izvajanje ugotovitvenih in dokaznih dejanj o ugotovljenih
nepravilnostih in sestavo zapisnika (Jerovšek, 2004).
Inšpektor ima pravico in dolţnost izpopolnjevati svoje strokovno znanje in se
usposabljati za delo po programu inšpektorata, vsako tretje leto pa mora opravljati
preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga opravlja pred komisijo, ki jo imenuje
minister, pristojen za delo (ZIN , 7. in 8. člen).
11. člen ZIN pa inšpektorju prepoveduje sprejem daril in pridobivanje ugodnosti, ki bi
vplivale na njegova uradna ravnanja.
3. 5 POOBLASTILA IN POSTOPKI INŠPEKTORJEV
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za delo vsa pooblastila po
18. in 19. členu ZIN in inšpektorji dela po 12. in 13. členu ZID.
Načelo samostojnosti opravičuje inšpektorja, da opravlja nadzor v postopku v okviru
pooblastil, ki pa so:
1. da vodi upravni postopek,
2. da izdaja odločbe in sklepe,
3. da za potrebe v okviru ugotavljanja dejanskega stanja in posledično
potrebnega ukrepanja pri fizični ali pravni osebi opravi naslednja dejanja:
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-

pregleda prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, blago, snovi, poslovne
knjige, pogodbe, dokumente, poslovanje;
elektronsko dokumentacijo, če se hrani na elektronskem mediju;
zasliši stranke in priče, pregleda listine o identifikaciji oseb;
pridobi in uporabi osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in zbirk podatkov,
če so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora;
vzame vzorce blaga in opravi preiskavo teh vzorcev in to brezplačno;
vzame vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav;
fotografira ali posname osebe, prostore, objekte, napeljave na kraju nadzora;
zaseţe predmete, dokumente in vzorce zaradi zavarovanja dokazov;
opravi pa lahko še vsa druga dejanja, ki so nujna za izvedbo učinkovitega
inšpekcijskega nadzora.

Dokumentacijo lahko inšpektor vzame oz. odvzame za največ 15 dni, če jo potrebuje
za ugotavljanje dejanskega stanja pod pogojem, da obstaja utemeljen sum kršitve
predpisov ter s pogojem, da s tem resno ne ovira dejavnosti osebe, ki jo nadzira
(Jerovšek, Kovač, 2007).
Če inšpektor vstopi v prostore ali objekte ali k napravam, lahko to opravi:
1. brez predhodnega obvestila nadzorovane osebe;
2. brez dovoljenja zavezanca ali njegove odgovorne osebe;
3. ne glede na delovni čas.
Ta slednji ukrep izvaja, če je potrebno nujno ukrepanje. Inšpektor lahko vstopi tudi v
stanovanjske prostore, če ima za to dovoljenje sodišča, sicer mu lahko zavezanec
odkloni vstop v stanovanjske prostore.
Ogled poslovnih prostorov lastnik oziroma lastnica ali posestnik oziroma posestnica
poslovnih, proizvodnih ali drugih prostorov ali zemljišč mora dopustiti vstop v te
prostore, če obstaja sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnost ali se tam nahajajo
stvari, ki si jih je treba ogledati (Jerovšek, Kovač, 2007).
Zavezanec pa lahko odkloni ogled poslovnih prostorov, če zavezanec:
1. zatrjuje, da so to stanovanjski prostori in nima sodnega dovoljenja;
2. če bi z ogledom spravil zavezanec sebe v hudo sramoto, občutno
premoţenjsko škodo ali v kazenski pregon;
3. če bi zavezanec s pregledom oz. z ogledom ne mogel zavarovati poslovne
poklicne ali umetniške ali znanstvene tajnosti.
Če zavezanec brez upravičenih razlogov ne dovoli ogleda in bi zaradi tega lahko bili
uničeni dokazi, lahko inšpektor te prostore zapečati. Pooblastila za opravljanje nalog
inšpekcijskega nadzora se izkazujejo s sluţbeno izkaznico in značko (Jerovšek, Kovač,
2007).
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3. 6 INŠPEKCIJA NADZORA DELOVNIH RAZMER
Inšpekcija za nadzor delovnih razmer je ena izmed treh inšpekcij v sklopu
Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
Glavne naloge te inšpekcije so:
-

-

-

-

vodenje in organiziranje dela inšpekcije;
opravljanje neposrednega nadzora delovnih razmerij ter priprava najzahtevnejših
gradiv, evidenc in poročil s področja dela inšpekcije in inšpektorata;
oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi
zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora delovnih razmerij
in zaposlovanja, sodelovanja delavcev pri upravljanju, stavkah, postopkov
ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij;
priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata;
priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;
spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah;
skrb za enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov in usklajevanje dela;
zagotavljanje in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora
inšpekcije, s posebnim poudarkom tolmačenja določb, ki določajo postopkovni del
pooblastil inšpektorjev;
strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah,
sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah
sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati in drugimi organi;
izvajanje izobraţevanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja;
priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in
organi s področja dela inšpekcije;
sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z
delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti
inšpektorata (Inšpektorat RS za delo, 2010).

Inšpektorji nudijo strokovno pomoč, neformalno posredujejo v sporih med delavci in
delodajalci in jim pri tem pomagajo doseči sporazum.
Opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem zakonodaje in drugih
podzakonskih predpisov o vsem, kar je povezano z delovnimi razmerji: kolektivne
pogodbe in splošni akti, zaposlovanje doma in v tujini, plača in drugi prejemki iz
delovnih razmerij, stavka, sodelovanje delavcev pri upravljanju, poklicne kvalifikacije
na področju starševskega varstva.
V sklopu inšpekcije nadzora delovnih razmer pa deluje še Sluţba nadzora javnega
sektorja, ki:
-

vodi in organizira sluţbe ter pripravlja gradiva, evidence in poročila s področja
dela sluţbe in inšpekcije;
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-

-

opravlja inšpekcijski nadzor delovnih razmerij v organih javnega sektorja
(drţavnih organih uprave, organih uprav lokalnih skupnosti, javnih agencij,
skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov) ter drugih oseb javnega
prava v skladu s predpisi in posebnimi pooblastili;
izvaja strokovno pomoč območnim enotam in inšpektorjem;
opravlja naloge v zvezi s pripravo podlag za izvedbo strokovnega usposabljanja
inšpektorjev;
sodeluje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem
inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata
(Inšpektorat RS za delo, 2010).

3. 6. 1 Inšpekcijsko nadzorstvo na področju delovnih razmerij v 2008
28. 11. 2007 je začela veljati novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št.
42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 47/2007 Odl. US: U-l-45/07, 249/06-22, 103/2007,
45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl. US: U-l-284/06-26), ki je pomembna z vidika
inšpekcijskega nadzora, ker je razširila pristojnosti Inšpektorata RS za delo in s tem
moţnost ukrepanja v primeru ugotovljenih kršitev. Z novelo so na novo opredeljena
nekatera ravnanja delodajalcev kot prekrški, nekateri prekrški pa so dodani z novelo
Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.
Pri odkrivanju in preprečevanju kršitev (največkrat na področju zaposlovanja in dela
tujcev) smo pogosto sodelovali tudi z drugimi pristojnimi organi, kot npr.
Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve,
Zavodom RS za zaposlovanje, Davčno upravo RS, Trţnim inšpektoratom RS, Policijo
itd.
V letu 2008 je bilo na področju delovnih razmerij opravljenih 9.355 pregledov, pri
čemer so inšpektorji odkrili 5.466 kršitev. Kljub manjšemu številu inšpekcijskih
nadzorov od preteklih let so ugotovili znatno večje število kršitev. Povečano število
ugotovitev kršitev pripisujejo povečanemu obsegu pristojnosti Inšpektorata RS za
delo. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v dejavnosti gradbeništva (1.258), sledi
gostinstvo (806) in trgovina (663), v navedenih dejavnostih je bilo tudi največ
inšpekcijskih nadzorov.
V grafu 3 vidimo, da med ugotovljenimi kršitvami izstopajo kršitve v zvezi z
določbami Zakona o delovnih razmerij glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi, sledijo
kršitve, povezane s plačilom za delo, ter kršitve v zvezi z vodenjem evidenc na
področju dela, zaposlovanje na črno (Poročilo o delu Inšpektorata za delo RS za leto
2008).
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Graf 3: Najpogosteje ugotovljene kršitve s področja nadzora delovnih
razmerij v letu 2008

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata za delo RS za leto 2008

V Zakonu o delovnih razmerjih sta opredeljena poloţaj in splošne pristojnosti
inšpekcije za delo. Osmo poglavje ZDR je namenjeno inšpekcijskemu nadzoru.
Obsega samo dva člena, vendar dovolj obseţna za preprečevanje in ugotavljanje
kršitev.
Člen 227 v prvem odstavku določa, da ima inšpekcija za delo nadzor nad odločbami
tega zakona, izvršilnimi predpisi, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti.
Drugi odstavek istega člena daje inšpektorjem za delo pravico in dolţnost z odločbo
delodajalcu odrediti, da zagotovi izvajanje zakona, če krši 20. člen, ki določa pogoje
za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 28. člen, ki govori o pravicah neizbranega
kandidata, 142. člen, ki določa polni delovni čas, 143. člen o nadurnem delu, 145.
člen, ki govori o prepovedi opravljanja dela preko delovnega časa, 147. člen, ki
razporeja delovni čas, 150. člen, ki govori o pravicah delavcev, ki delajo ponoči, 151.
člen, kjer so določene omejitve nočnega dela, 154. člen, ki določa odmore med
delovnim časom, 155. člen, ki govori o počitku med zaporednima delovnima
dnevoma, 156. člen, ki določa tedenski počitek, 159. člen o letnem dopustu, 189.
člen o prepovedi opravljanja del med nosečnostjo in dojenjem, 190. člen, ki govori o
varstvu med nosečnostjo in starševstvom v zvezi z nočnim in nadurnim delom, 193.
člen, tretji odstavek, ki navaja pravice doječe matere, člene 195, 196, 197, 198, ki
določajo pravice delavcev, ki še niso dopolnili 18 let, 203. člen, ki omejuje nadurno in
nočno delo starejšemu delavcu, 214. člen, ki določa delo otrok, mlajših od 15 let,

29

vajencev, dijakov in študentov, 215. člen, ki govori o vajencih, 217. Člen, ki se dotika
posebnih varstvenih določb (Inšpektorat RS za delo, 2009).
Tretji odstavek 227. člena pa določa, da inšpekcija za delo lahko, da se prepreči
samovoljno ravnanje in odvrne nenadomestljiva škoda, zadrţi učinkovanje
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do poteka roka za arbitraţo oziroma
sodno varstvo, oziroma do izvršljive arbitraţne odločitve, oziroma če delavec v
sodnem postopku najkasneje ob vloţitvi toţbe zahteva izdajo začasne odredbe do
odločitve sodišča ob predlogu za izdajo začasne odredbe.
V 228. členu pa je določeno: »Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni
pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne
odpravi kršitve, lahko delavec oziroma delodajalec predlaga posredovanje inšpektorja
za delo v sporu.
Če je posredovanje predlagal le delavec ali le delodajalec, inšpektor za delo najprej
pridobi soglasje druge stranke za reševanje spora s posredovanjem. Inšpektor za
delo lahko posreduje v sporu med delavcem in delodajalcem z namenom, da delavec
in delodajalec sporazumno rešita spor.
Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem in delodajalcem vse do
izvršljive arbitraţne odločitve o spornem vprašanju oziroma do odločitve sodišča prve
stopnje o spornem vprašanju.
Sporazum o razrešitvi spornega vprašanja med delavcem in delodajalcem ne sme
nasprotovati morali ali prisilnim predpisom.«
Kazenske določbe za prekrške so zbrane v devetem poglavju ZDR in so razdeljene po
teţi kršitve, in sicer na sklop najteţjih kršitev (člen 229), blaţjih kršitev (člen 230) in
najblaţjih kršitev (člen 231).
15. člen Zakona o inšpekciji dela pa pravi, da kadar gre za izjemno nujne ukrepe, je
lahko odločba tudi ustna, vendar mora inšpektor izdati pisno odločbo najkasneje v 8
dneh.
Delodajalec mora poročati o izvršbi odločbe v osmih dneh po preteku posameznega
roka za njeno izvršitev. Neizvršitev odločbe predstavlja prekršek, za katerega je
zagroţena denarna kazen. Inšpektor lahko tudi v primeru neizvršitve odločbe v
skladu z 22. členom ZID ukrepa s predlogom sodniku za prekrške. S tovrstnim
ukrepom lahko inšpektor zoper delodajalca ukrepa tudi zaradi opustitve dolţnosti
poročanja v 8 dneh po poteku roka za odpravo nepravilnosti.
V poročevalskem obdobju so v 1.860 primerih odpravo nepravilnosti delodajalcem
naloţili z ureditveno odločbo, v 201 primeru so ukrepali z izdajo odločbe prepovedi
opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave
nepravilnosti na podlagi 17. člena Zakona o inšpekciji dela, v 4 primerih so zaradi
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onemogočanja opravljanja inšpekcijskega nadzora ukrepali z odločbo o prepovedi
opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave
nepravilnosti, skladno s 16. členom Zakona o inšpekciji dela (Inšpektorat RS za delo,
2009).
V postopku o prekršku so ukrepali s 1.782 plačilnimi nalogi, 866 odločbami o
prekršku ter 303 opozorili. Kazniva dejanja so prijavili v 10 primerih, v 1 primeru so
bili izpolnjeni pogoji za zadrţanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi
odpovedi. V 180 primerih so v skladu z načelom sorazmernosti ukrepali z opozorili po
Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. V letu 2008 so izdali 36 dovoljenj za delo otrok ter
podali 26 soglasij k odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavkam oziroma delavcem, ki so
varovani zaradi nosečnosti in starševstva.
V 4 primerih pa so bili izpolnjeni pogoji za posredovanje v sporu med delavcem in
delodajalcem. Vsebina sporov se je nanašala na prenehanje pogodbe o zaposlitvi in
odjavo iz socialnega zavarovanja ter na prepoved diskriminacije. Samo v 1 primeru je
bil spor med delavcem in delodajalcem razrešen s sklenitvijo sporazuma (Inšpektorat
RS za delo, 2009).
3. 6. 2 Strokovna pomoč
Zakon o inšpekciji dela v 4. členu inšpektoratu nalaga zagotavljanje delodajalcem in
delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov,
kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz njihove pristojnosti.
V letu 2008 so prejeli kar 913 zaprosil za strokovno pomoč v zvezi z različnimi
delovnopravnimi področji. Največkrat so zaprosilo za strokovno pomoč vlagali delavci,
opazna je porast vlog delodajalcev, dijakov in študentov ter celo odvetnikov.
Vprašanja so raznovrstna, nanašajo se na različna področja, povezana z delom in
zaposlovanjem. Pogostejše so vloge, ki se nanašajo na tematiko letnega dopusta,
regresa, delovnega časa, dela na podlagi pogodbe civilnega prava, zaposlitve na
podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, starševskega varstva, odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, odpravnine, stečajnega postopka, v zvezi z izbirnim postopkom
ipd.
Na nekaterih področjih je precej več zaprosil za strokovno pomoč kakor pa prijav
kršitev delovnopravne zakonodaje, pri čemer so v ospredju vprašanja v zvezi z
varovanimi kategorijami delavcev, glede trpinčenja na delovnem mestu ipd.
Gre za področja, kjer je kršitve zelo teţko dokazati, saj praviloma ni drugih dokazov,
razen morebitnih izjav prič. Delavci pa se v zvezi s temi vprašanji praviloma ne ţelijo
izpostavljati (Inšpektorat RS za delo, 2009).
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3. 7 INŠPEKCIJA NADZORA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu opravlja naslednje naloge:
-

-

-

vodenje in organiziranje dela inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora
varnosti in zdravja pri delu ter priprava najzahtevnejših gradiv, evidenc in poročil
s področja dela inšpekcije in inšpektorata;
oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi
zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora varnosti in zdravja
pri delu;
promocija politike in kulture varnosti in zdravja pri delu na podlagi Nacionalnega
programa Republike Slovenije in smernic Evropske Unije;
priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata;
priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;
spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah;
skrb za enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov;
usklajevanje dela in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora
inšpekcije;
strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;
sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah
sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati in drugimi organi;
izvajanje izobraţevanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja;
priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in
organi s področja dela inšpekcije;
sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z
delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti
inšpektorata.

V njeni sestavi so tri sluţbe: Sluţba nadzora zdravja pri delu, Sluţba nadzora varnosti
na stalnih delovnih mestih in Sluţba nadzora varnosti na začasnih in premičnih
delovnih mestih (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Naloge sluţbe nadzora zdravja pri delu:
-

-

-

-

vodenje in organiziranje sluţbe, priprava gradiv, evidenc in poročil s področja dela
sluţbe in inšpekcije ter spremljanje zakonodaje in standardov s pripravo
informacij za inšpekcijo;
opravljanje nadzora varnosti in zdravja pri delu (predvsem zdravstveni pregledi
delavcev, nevarne snovi, hrup, vibracije, sevanje, ročno dviganje bremen itd.),
prva pomoč, evakuacije v primeru ogroţenosti ter osebna varovalna oprema;
nadzor v organih javnega sektorja (v drţavnih organih uprave, organih uprav
lokalnih skupnosti, javnih agencij, skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov) ter drugih oseb javnega prava v skladu s predpisi in posebnimi
pooblastili,
aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah s področja dela inšpekcije in
inšpektorata;
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-

izvajanje strokovne pomoči območnim enotam in inšpektorjem ter priprava gradiv
za interno usposabljanje;
sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z
delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti
inšpektorata.

Zakon, na katerega je poleg splošnih, ki veljajo za vse inšpektorje dela, oprta
Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/1999, 64/2001), ki je podprt s konvencijami in direktivami
EU.
Pri opravljanju nadzora nad izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri
delu inšpektor preverja izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti, interne
splošne akte, organiziranost izvajanja varnosti pri delu, organiziranost izvajanja
zdravja pri delu, prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe pri delu ali nenadne
obolelosti, obveščanje delavcev o varnem delu ter novih tehnologijah, usposobljenost
delavcev za varno delo, osebno varovano opremo in pravilnik o osebni varovalni
opremi, izvajanje preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime,
zdravstveni nadzor, delovna mesta v objektih, delovna mesta na prostem, gibanje in
notranji transport, nevarne in škodljive snovi, električni tok, delovno opremo,
sodelovanje delavcev pri zagotavljanju varnosti in zdravja, sodelovanje s predstavniki
delavcev in sindikati, prepovedi dela, posebno varstvo delavcev, izpolnjevanje
obveznosti do organov nadzora, urejenost statusa delavca, izvajanje določil zakona o
omejevanju uporabe tobaka in varstvo pred poţarom (Trampuš, 2004, str. 201—
214).
Inšpektor, ki opravlja nadzor, nadzira izvajanje predpisov, ki veljajo za določeno
panogo, ki jo preiskuje. Če ugotovi nepravilnost, je včasih dovolj, da z odločbo odredi
odpravo le te v določenem času. Ta čas je od dejavnosti do dejavnosti različen, saj je
odvisno od tega, kako in v kakšnem času lahko te nepravilnosti ogrozijo zaposlene.
Če delodajalec v predpisanem času nepravilnosti ne odpravi ali je te še ponavljal,
inšpektor izda odločbo o prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma izda
odločbo o uporabi sredstev za odpravo nepravilnosti (Trampuš, 2004, str. 217).
3. 7. 1 Inšpekcijsko nadzorstvo na področju varnosti dela in zdravja v 2008
Mnogi delodajalci za področje varnosti in zdravja pri delu ne kaţejo ustreznega
interesa. Najpomembnejše so jim samo kratkoročne koristi in čim večji dobiček v čim
krajšem času, k čemur pa zagotavljanje varnosti in zdravja v zvezi z delom navidezno
ne prispeva, saj to v začetku predstavlja predvsem stroške. Sam inšpekcijski nadzor
sicer pomeni določeno stopnjo »prisile«, vendar pa glede na majhno število
inšpektorjev in nizke kazni, to za delodajalce ne predstavlja posebno velikega
tveganja. Nekoliko več teţav sicer nastopi, ko pride do nezgode pri delu. V takih
primerih je problematika dvotirna, in sicer kazenska in odškodninska. Vendar pa tudi
ti primeri za delodajalce očitno niso dovolj velika vzpodbuda, da bi temu področju
namenili večjo pozornost.
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Pozitivne učinke kaţe tudi politika zdravstvenih zavarovalnic, v skladu s katero
zavarovalnice v primerih, ko so razlog za nezgodo pri delu pomanjkljivosti in
nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, od delodajalca terjajo povrnitev
stroškov zdravljenja poškodovanega. Ker ti stroški pogosto niso ravno nizki, so se ţe
mnogi delodajalci nad tem globoko zamislili. Previdnejši ţe prej, drugi pa takrat, ko
jim je bil izstavljen račun.
Na inšpektoratu se še vedno soočajo z dejstvom, da delodajalci Izjavo o varnosti z
oceno tveganja sicer imajo, vendar pa je ta dokument vsebinsko in kvalitetno
pogosto pomanjkljiv ali celo povsem neustrezen. To pa predvsem zato, ker posebno
mali in srednji delodajalci v veliki meri še vedno ne vedo, kaj mora ta dokumentacija
natančno vsebovati ter kako naj jo uporabijo, da bo doseţen namen predpisa.
Poznavanje namena in ciljev Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter tega internega
akta pri delodajalcih je dokaj slabo.
V letu 2008 je bilo opravljenih 7.736 inšpekcijskih pregledov, skoraj vsak tretji se je
izvajal pri delodajalcih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva. Slednjim je bilo
izdanih tudi največ ureditvenih odločb, največ prekrškovnih odločb, največ plačilnih
nalogov ter tudi podanih največ kazenskih ovadb. Poleg dejavnosti gradbeništva so
bili najpogosteje nadzorovani še delodajalci, ki opravljajo dejavnost gostinstva,
proizvodnje kovinskih izdelkov, trgovine na drobno, posredništva in trgovine na
debelo, kopenskega prometa, obdelave in predelave lesa ter kmetijstva. Inšpektorji s
področja varnosti in zdravja pri delu so pri delodajalcih v omenjenih dejavnostih tudi
v preteklih letih opravili večje število inšpekcijskih pregledov v primerjavi z ostalimi
dejavnostmi, kar vsekakor izhaja iz dejstva, da gre za dejavnosti, v katerih je
registriranih veliko število delodajalcev, ki tudi zaposlujejo večje število delavcev in
kjer se običajno tudi pojavljajo večje nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja
(Inšpektorat RS za delo, 2009).
Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu so pri svojih nadzorih v letu 2008
ugotovili 15.899 kršitev. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zvezi z
zagotavljanjem zdravstvenega varstva delavcev, in sicer glede zagotavljanja
preventivnih zdravstvenih pregledov in ponovno na področju dejavnosti gradbeništva.
Po številu ugotovljenih kršitev sledijo kršitve v zvezi z usposabljanjem delavcev za
varno delo. V skoraj 8 % primerov delodajalci ne zagotavljajo ustreznega
teoretičnega in praktičnega usposabljanja svojih delavcev za varno delo. Zanimiva je
ugotovitev, da se največ kršitev pojavlja ravno tako v tistih dejavnostih, kjer smo
največ kršitev zabeleţili tudi glede zdravstvenih pregledov. V dejavnosti gradbeništva
je bilo tako ugotovljenih več kot 21 % vseh kršitev v zvezi z usposabljanjem za varno
delo, v dejavnosti gostinstva 10 % in v dejavnosti proizvodnje kovinskih izdelkov
dobrih 7 %.
Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu določa, katere evidence
morajo delodajalci posredovati pristojnim organom inšpekcije dela, kajti le tako je
lahko inšpekcija res popolnoma učinkovita in obveščena o dogajanju na trgu delovne
sile. V letu 2008 je bilo prijavljenih 17.048 nezgod pri delu in na ţalost 27 nezgod s
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smrtno poškodbo delavca neposredno pri opravljanju dela, ki se najpogosteje dogaja
v dejavnosti gradbeništva, sledi proizvodnja kovinskih izdelkov, kopenski promet,
proizvodnja kovin … (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Kot vidimo v grafu 4, je bilo leta 2004 le 13 nesreč s smrtnim izidom, leta 2007 pa je
takih 29. Največ nesreč se je zgodilo v gradbeništvu, saj je v letih 2007 in 2008
zaradi preobilice dela delodajalec od svojih delavcev zahteval prekomerno
obremenjenost, kar pa lahko vodi do pomanjkanja koncentracije in posledično do
zmanjšanja varnosti.
Graf 4: Nezgode pri delu,ki so imele za posledico smrt delavca, Slovenija,
1998—2008

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008

3. 7. 2 Varovane kategorije delavcev
Zakon o delovnih razmerjih določa kategorijo varovanih delavcev, to pa so mladi
delavci, starejši delavci, delavke, ki delajo ponoči, delavci s statusom invalida, noseče
delavke in delavke, ki dojijo, ter otroci mlajših od 15 let, za katere veljajo posebna
pravila o prepovedi opravljanja teţkih del, o omejitvah trajanja dnevnega ter
tedenskega delovnega časa, o odmoru, tedenskem počitku in o relativni prepovedi
nočnega dela ter o povečanem letnem dopustu (Vodovnik, 2006, str. 113).
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3. 7. 2. 1 Mladi delavci
Zakon o delovnih razmerjih v tretjem poglavju od člena 194 do 198 ureja delo mlajši
od osemnajst let. Tako ne smejo opravljati:
1. dela, ki se opravljajo pod zemljo ali pod vodo;
2. dela, ki objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti;
3. dela, ki vključujejo škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni,
karcinogeni;
4. ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali
kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje;
5. dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju;
6. dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more
prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali
pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti;
7. dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa
ali vibracij, in ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom.
Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se tudi ne sme naloţiti dela, pri katerem je
izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom, ter del, ki se podrobneje določijo z
izvršilnim predpisom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in
razvoj delavca.
Mladih delavcev, ki so sklenili delovno razmerje pred 18. letom starosti, je po
opaţanju inšpektorjev zelo malo. Velik pa je deleţ dijakov in študentov, zaposlenih
preko študentskih servisov. Pri poklicih, kjer delavcev z ustrezno izobrazbo
primanjkuje, je v praksi še vedno mogoče zaslediti učne pogodbe z vajenci ter
opravljanje del le-teh. Kršitve delodajalcev v povezavi z delovnimi opravili mladih
delavcev so bile ugotovljene predvsem v dejavnosti gostinstva pri opravljanju
nočnega dela mladih delavcev in v dejavnosti gradbeništva, kjer delodajalci mlade
delavce razporejajo tudi na delo na višini. V letu 2008 so zabeleţili pri razporeditvi
študenta na delo na višini tudi delovno nezgodo, v kateri je bil študent teţje
poškodovan. Do nezgode je prišlo, ker delodajalec ni zagotovil niti kolektivnega niti
individualnega varnostnega ukrepa varovanja pred padcem z višine. V letu 2008 smo
obravnavali tudi smrtni primer mladega delavca, starega komaj 22 let (Inšpektorat
RS za delo, 2009).

3. 7. 2. 2 Invalidi in starejši delavci
Tudi varstvo invalidov in starejših delavcev je določeno z Zakonom o delovnih
razmerjih, in sicer je varstvo invalidov opredeljeno v 199. in 200. členu, členi od 201
do 203 pa določajo pravice starejših delavcev.
Starejši delavci so delavci, starejši od 55 let in jih obravnavamo kot varovano
kategorijo delavcev zaradi upadanja psihofizičnih sposobnosti z leti. S tem nastaja
večja moţnost za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Starejši delavci ne smejo
opravljati del, kjer obstaja povečana nevarnost nezgod ali škodljivih vplivov na
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zdravje. Delodajalec mora zagotoviti ustrezno delo in plačo, kot da bi delali na
prejšnjem delovnem mestu, če je to zanje ugodneje. Uţivajo tudi relativno pravno
varstvo pred odpovedjo pogodbe (Vodovnik, 2006, str. 113).
Invalidi imajo bolj natančno opredeljene pravice v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov. Delodajalec mora invalidom zagotavljati ustrezno delo s
polnim ali krajšim delovnim časom glede na preostalo ali spremenjeno delovno
zmoţnost in tudi nadomestilo plače v zvezi z uveljavljanjem teh pravic v skladu z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Vodovnik, 2006, str. 113).
Delovna invalidnost je v skladu z zakonom delavcu priznana, če se mu zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi
medicinske rehabilitacije, zmanjša zmoţnost za zagotovitev oziroma ohranitev
delovnega mesta oz. za poklicno napredovanje. Postopek za oceno delovne
invalidnosti sproţi osebni zdravnik, delavec sam ali imenovani zdravnik Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na Inšpektorat RS za delo se velikokrat obrnejo delovni invalidi, ki so prerazporejeni
na druga delovna mesta, ki naj bi bila usklajena z vsebino in priporočili odločbe
invalidske komisije. Vendar delovni invalidi pri izvajanju delovnih opravil na novem
delovnem mestu največkrat opazijo, da niso psihofizično sposobni za takšno delo. Pri
ogledu izvajanja novih delovnih opravil inšpektorji včasih tudi ugotavljajo, da v
posameznih primerih delovni invalidi ne znajo pravilno izvajati novih delovnih
operacij. Ustrezna razporeditev delavcev invalidov je še posebno problematična pri
manjših delodajalcih, kjer je teţko oblikovati ustrezno delovno mesto za invalida.
Nekateri delodajalci se v primeru posredovanja inšpektorja na predlog delavca glede
neustrezne ureditve delovnega mesta posluţujejo tudi moţnosti »čakanja« delavca
na delo, kar pomeni, da delavec ostane doma in prejema celotno denarno
nadomestilo (Inšpektorat RS za delo, 2009).

3. 7. 2. 3 Varstvo ţena
Varstvo ţensk je natančneje opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih od 186. do
193. člena. Gre predvsem za varstvo nosečih ali doječih mater. Izjema je nočno delo
v industriji in gradbeništvu, ki je načeloma za ţenske prepovedano, razen ob
upoštevanju določenih pogojev iz 153. člena ZDR in soglasju ministra za delo.
Na podlagi posredovanih vlog za izvajanje nočnega dela ţensk s strani Ministrstva za
delo, druţino in socialne zadeve po 3. točki 153. člena Zakona o delovnih razmerjih je
bilo v letu 2008 s strani delovnih inšpektorjev opravljenih 166 pregledov in izdanih
pozitivnih mnenj za 9.319 delavk, ki so predvidene za delo v nočnem delovnem času.
Inšpektorji so pri teh nadzorih ugotovili 113 kršitev in v zvezi s tem izdali tudi 47
ureditvenih odločb. Dvema delodajalcema je bila zaradi neizpolnjevanja predpisanih
pogojev izdana odločba o prekršku in nista pridobila soglasja za izvajanje nočnega
dela ţensk. Po zbranih podatkih je v letu 2008 v industriji in v gradbeništvu izvajalo
delo v nočnem času z ţensko delovno silo 218 delodajalcev.
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Zakonska ureditev varstva delavk v zvezi z materinstvom obsega relativno prepoved
nalaganja delavkam posebno teţkih del in del pod zemljo. Varovane so tako
nosečnice iskalke zaposlitve kot tudi ţe zaposlene nosečnice. Delodajalec mora
delavki zagotoviti drugo delovno mesto, če bi lahko nosečnici delo na njenem
delovnem mestu škodovalo. Ob tem ji mora zagotoviti enako plačo, kot ji je pripadala
na dosedanjem delovnem mestu, če bi bilo to zanjo ugodnejše. Posebno varstvo
materinstva in starševstva je zagotovljeno materam in staršem v zvezi z nadurnim in
nočnim delom, uţivajo pa tudi posebno varstvo v zvezi z odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi (Vodovnik, 2006, str. 112).
Problematika izvajanja varnih delovnih opravil nosečnic se v praksi kaţe predvsem v
prilagoditvi delovnega okolja njihovim delovnim zmoţnostim ter morda tudi v
prevelikih zahtevah delodajalcev predvsem glede hitrosti opravljenega dela,
prenašanja in dvigovanja bremen itd.
Opaţajo, da se prepoved opravljanja določenih del zaradi izpostavljenosti dejavnikom
tveganja ali delovnim pogojem, ki bi lahko ogrozili zdravje nosečnic ali zdravje
otroka, rešuje tako, da nosečim delavkam zdravniki odredijo začasno odsotnost z
dela zaradi zdravstvenih razlogov. Ta odsotnost pogosto traja vse do nastopa
porodniškega dopusta (Inšpektorat RS za delo, 2009).
3. 8 SOCIALNA INŠPEKCIJA
Socialna inšpekcija nadzira delo javnih socialno varstvenih zavodov, koncesionarjev in
drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve na podlagi
dovoljenja za delo, ter izvajanje dopolnilnih, razvojnih in preventivnih programov na
področju socialnega varstva in varstva otrok in druţine, ki so sofinancirani po
posebnih pogodbah z Ministrstvom za delo, druţino ali socialne zadeve.
Glavne naloge socialne inšpekcije:
-

-

vodi in organizira delo socialne inšpekcije, opravlja neposredni nadzor ter izvaja
programske naloge inšpekcije in letni program inšpektorata;
informira uporabnike in izvajalce;
v skladu s predpisi zakona o splošnem upravnem postopku vodi postopek o delu
socialne inšpekcije in ukrepa v skladu z zakonodajo, ki ureja inšpekcijski nadzor in
nadzor socialne inšpekcije;
oblikuje sistemske rešitve in druga najzahtevnejša gradiva za izvajanje nadzora in
dela socialne inšpekcije;
vodi evidenco, oblikuje zahtevnejša poročila in informacije za inšpekcijo ter
inšpektorat, pripravlja letno poročilo o delu inšpekcije;
pripravlja predloge rednih letnih inšpekcijskih nadzorov;
vodi arhiv in dokumentacijo inšpekcije, opravlja organizacijsko kadrovske in druge
splošne naloge, poroča o delu zaposlenih;
organizira, izvaja in odloča o inšpekcijskih nadzorih;
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-

opravlja druge administrativno tehnične naloge za inšpekcijo (Inšpektorat RS za
delo, 2010).

Na socialnem področju nadzora se uporabljajo zakoni, ki veljajo za vse inšpektorje v
Sloveniji in še Zakon o socialnem varstvu (ZVS, Ur. l. RS, št. 54/1992 (56/1992
popr.),42/1994 Odl. US: U-l-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl. US:
U-l-273/98, 36/2000-ZDPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (72004 popr.), 36/2004, 21/2006 Odl. US: U-l-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG,
3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl. US: U-l-11/07-45) ter
Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Ur. l.
RS, št. 74/2004).
Osnovni namen inšpekcijskega postopka in izrečenih ukrepov je nadzor izvajanja in
spoštovanja predpisov s strani izvajalcev socialno varstvenih storitev. Ob ugotovljenih
nepravilnostih izreče inšpektor ukrepe za odpravo nepravilnosti, v primerih, ki so
določeni s predpisi, pa lahko drugim organom predlaga tudi druge ukrepe, povezane
z ugotavljanjem materialne in kazenske odgovornosti, odgovornosti za organizacijo
dela in podobno (Inšpektorat RS za delo, 2010).
Ustava Republike Slovenije določa, da je drţava dolţna urediti obvezno zdravstveno,
pokojninsko, invalidsko in druga socialna zavarovanja in skrbeti za njihovo delovanje,
hkrati pa je dolţna varovati druţino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter
za to ustvarjati potrebne razmere. In z Zakonom o socialnem varstvu so uredili
pravice posameznika, da je zavarovan za tveganja, kot so primeri bolezni,
brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preţivljanja
otrok ter dajatev druţinskim članom po smrti osebe, ki preţivlja druţino.
V devetem poglavju (od člena 102 do 108) Zakona o socialnem varstvu je
opredeljeno delo inšpekcijske sluţbe. Natančneje je opredeljeno, kakšen nadzor
opravljajo inšpektorji, potrebna izobrazba inšpektorjev, navodila za delo ob odkritju
pomanjkljivosti.
Socialna inšpekcija, za razliko od ostalih dveh inšpekcij v sklopu Inšpektorata za delo,
deluje širše od Zakona o delovnih razmerjih, saj ureja tudi zadeve, ki niso
neposredno vezane na delovno razmerje, temveč ureja tudi pravice otrok,
mladostnikov in upokojencev, ki niso v nobenem pogledu vezani na delovno pravno
zakonodajo.
Redni inšpekcijski nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu dejavnosti najmanj enkrat v
obdobju treh let. Na področju socialne inšpekcije se nadzor opravlja predvsem v
zavodih, največkrat na centrih za socialno delo in domovih za ostarele. Program
rednih inšpekcijskih nadzorov na predlog direktorja določi glavni inšpektor. Lahko pa
direktor odredi tudi izredni inšpekcijski nadzor, če oceni, da je to potrebno. 105. člen
Zakona o socialnem varstvu pa določa pogoje, ko to lahko naredi inšpektor sam.
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Centri za socialno delo so javni socialno varstveni zavodi, ki opravljajo naloge, ki so
jim poverjene z Zakonom o socialnem varstvu ter drugimi predpisi kot javna
pooblastila. Opravljajo tudi socialno varstvene storitve socialne preventive, prve
socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči druţini ter organizirajo skupnostne akcije za
socialno ogroţene skupine prebivalstva in druge naloge, potrebne za odpravljanje
socialnih stisk in teţav v posameznem okolju.
Redni inšpekcijski nadzori so bili v letu 2008, kot je razvidno iz preglednice 1,
izvedeni pri 101 izvajalcu od 103 načrtovanih, ostali 2 pa (bo)sta končana v začetku
leta 2009.
Kot kaţe preglednica 1 so od 61 Centrov za socialno delo pregledali le 20, kar
pomeni, da vsak center pregledajo nekje na tri leta, kar se mi zdi premalo, da bi
ministrstvo imelo nek resen vpogled, kaj se kje dogaja. Redni pregledi so še zajemali
domove za starejše, izvajalce socialne oskrbe, posebne varstvene domove, zavode za
usposabljanje in socialne servise (Inšpektorat RS za delo, 2009).
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Preglednica 1: Redni inšpekcijski nadzori

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008
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Preglednica 2: Razlogi, določeni z zakonom, zaradi katerih ni bil odrejen
izredni inšpekcijski nadzor

VIR: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008

V 2008 je bilo podanih 126 pobud za izredne inšpekcijske preglede, v 31 primerih so
bili izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za izvedbo izrednih inšpekcijskih nadzorov, v
5 primerih so bili očitki predlagateljev preverjeni v rednih inšpekcijskih nadzorih, v 39
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primerih je bila opravljena strokovna ocena, v preostalih 51 primerih pa izredni
inšpekcijski nadzor ni bil uveden iz drugih razlogov po 5. odstavku 105. člena Zakona
o socialnem varstvu. Razlogi so podani v preglednici 2.
Kot je razvidno iz preglednice 3 je bilo izvedenih 132 inšpekcijskih nadzorov (101
rednih in 31 izrednih). 106 izvajalcem so bila, v skladu s prvim odstavkom 107. člena
Zakona o socialnem varstvu, naloţena naročila za odpravo pomanjkljivosti, v 19
zadevah pa so bili, v skladu z drugim odstavkom istega člena, izvajalcem izrečeni
ukrepi za odpravo nepravilnosti, v 7 zadevah so bila hkrati izrečena naročila in ukrepi.
V 19 primerih je bil inšpekcijski nadzor ustavljen, saj ni bilo ugotovljenih
pomanjkljivosti, napak ali nepravilnosti.
Če številke spremenimo v odstotke, ugotovimo, da se je cca 80 % nadzorov končalo
z naročili za odpravo nepravilnosti, kar se mi zdi ogromna številka in verjetno bi se
število nepravilnosti zelo zmanjšalo, če bi bilo inšpekcijskih nadzorov več.
Preglednica 3: Število izvajalcev, ki so jim bila izrečena naročila oziroma
ukrepi ali oboje

VIR: Poročilo delu Inšpektorata RS za delo za leto 2008

Socialna inšpekcija je v letu 2008 vodila 3 postopke o prekrških. V 2 primerih sta bili
izdani odločbi po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru zaradi nespoštovanja naročil s
strani inšpektorja, v 1 primeru pa je bila izdana odločba o prekršku zaradi opravljanja
socialno varstvene storitve brez pridobljenega dovoljenja za delo, kar predstavlja
prekršek po 1. odstavku 116. člena Zakona o socialnem varstvu.
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4 INŠPEKCIJSKI POSTOPEK
4. 1 STRANKE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
Poloţaj stranke v inšpekcijskem postopku ima zavezanec, zoper katerega teče
postopek. Zavezanec je fizična ali pravna oseba, katere ravnanje oz. poslovanje se
nadzira bodisi po programu dela bodisi na podlagi prijave. Zavezanec je v poloţaju
pasivne stranke, zoper katero se vodi postopek ne glede na njeno soglasje o uvedbi
in teku postopka.
Poloţaj stranke pa bi imela tudi oseba, ki bi bila na podlagi z odločbo izrečenih
ukrepov neposredno prizadeta, ki jo določa 43. člen ZUP v povezavi z drugim
odstavkom 229. člena ZUP, preko katere se varuje materialna pravica ali interes in ne
more jo izničiti niti poseben zakon ali ZIN (Jerovšek, 2004).
Inšpektor ne vključi v postopek prijavitelja, ker ti nimajo poloţaja stranke v postopku,
zato se jim odločbe o ukrepih ne vročajo (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 176).
4. 2 PRAVICE IN DOLŢNOSTI ZAVEZANCA V POSTOPKU INŠPEKCIJSKEGA
NADZORA
Inšpekcijski nadzor se lahko predhodno najavi. Zavezanec, njegova zakonita ali
statutarna zastopnica oziroma zastopnik (v nadaljnjem besedilu: zastopnik),
pooblaščenka oziroma pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in
odgovorna oseba zavezanca lahko prisostvujejo opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora, razen če ovirajo učinkovito izvedbo inšpekcijskega nadzora; o tem izda
inšpektor poseben sklep.
Zavezanec oziroma odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo inšpektorja in
v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo, dokumentacijo in izjavo v zvezi s
predmetom nadzora.
V primeru, da pri postopku inšpekcijskega nadzora nad zavezancem, ki je pravna
oseba oziroma samostojna podjetnica oziroma samostojni podjetnik (v nadaljnjem
besedilu: samostojni podjetnik), ni prisoten sam samostojni podjetnik oziroma
zakoniti zastopnik, statutarni zastopnik ali pooblaščenec zavezanca, lahko inšpektor
opravi vsa dejanja v postopku in izvede vse dokaze, ne da bi bila pri tem potrebna
navzočnost teh oseb.
Če ne gre za nujne in neodloţljive ukrepe, inšpektor v primeru iz prejšnjega odstavka
pred izdajo odločbe vroči zavezancu zapisnik in ga pozove, da se v določenem roku,
ki ne sme biti krajši od 48 ur, pisno ali ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in
okoliščinah. Poziv in zapisnik se lahko zavezancu v tem primeru vročita tudi tako, da
se ju izroči kateremu od zaposlenih, oziroma če to ni mogoče, pusti v objektu. Po
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preteku tega roka inšpektor izda odločbo, ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje
stranke.
Če je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter zavezancu določil
rok za njihovo odpravo, mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti
inšpektorja.
Zoper sklep iz prvega odstavka je dovoljena pritoţba v petnajstih dneh od vročitve
sklepa. Pritoţba zoper sklep ne zadrţi njegove izvršitve (ZIN, 29. člen).
4. 3 UVEDBA INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA
Vsi inšpekcijski postopki se vedno uvedejo le po uradni dolţnosti. Inšpektor začne
postopek na podlagi lastnih opaţanj ali po načrtih rednih nadzorov v okviru programa
dela in določenih analiz tveganja.
Lahko se pa začne tudi na podlagi prijav, sporočil, pobud in pritoţb, ki jih mora
obravnavati, in vlagatelja na njegovo pisno zahtevo obvestiti o svojih ukrepih, vendar
pa je inšpektor dolţan varovati vir prijave.
Ne glede na ZUP mora inšpektor obravnavati anonimne prijave, če je verjetno, da so
utemeljene. Če je očitno, da je prijava laţna ali šikanozna, se prijavitelja kaznuje v
prekrškovnem postopku z globo (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 166).
4. 4 UGOTAVLJANJE DEJSTEV
Pred začetkom nadzora pri zavezancu se mora inšpektor predstaviti s sluţbeno
izkaznico in značko, ki sta izdani pri ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve
(ZIN, 18. člen).
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za delo vsa pooblastila po
12. in 13. členu ZID.
Načelo samostojnosti opravičuje inšpektorja, da opravlja nadzor v postopku v okviru
pooblastil, ki pa so:

-

1. da vodi upravni postopek,
2. da izdaja odločbe in sklepe,
3. da za potrebe v okviru ugotavljanja dejanskega stanja in posledično
potrebnega ukrepanja pri fizični ali pravni osebi opravi naslednja dejanja:
pregleda prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, blago, snovi, poslovne
knjige, pogodbe, dokumente, poslovanje;
elektronsko dokumentacijo, če se hrani na elektronskem mediju;
zasliši stranke in priče, pregleda listine o identifikaciji oseb;
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-

pridobi in uporabi osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in zbirk podatkov,
če so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora;
vzame vzorce blaga in opravi preiskavo teh vzorcev in to brezplačno;
vzame vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav;
fotografira ali posname osebe, prostore, objekte, napeljave na kraju nadzora;
zaseţe predmete, dokumente in vzorce zaradi zavarovanja dokazov;
opravi pa lahko še vsa druga dejanja, ki so nujna za izvedbo učinkovitega
inšpekcijskega nadzora;

Dokumentacijo lahko inšpektor vzame oz. odvzame za največ 15 dni, če jo potrebuje
za ugotavljanje dejanskega stanja, pod pogojem, da obstaja utemeljen sum kršitve
predpisov ter s pogojem, da s tem resno ne ovira dejavnosti osebe, ki jo nadzira.
Če inšpektor vstopi v prostore ali objekte ali k napravam, lahko to opravi:
1. brez predhodnega obvestila nadzorovane osebe;
2. brez dovoljenja zavezanca ali njegove odgovorne osebe;
3. ne glede na delovni čas.
Ta slednji ukrep izvaja, če je potrebno nujno ukrepanje. Inšpektor lahko vstopi tudi v
stanovanjske prostore, če ima za to dovoljenje sodišča, sicer mu lahko zavezanec
odkloni vstop v stanovanjske prostore.
Lastnik oziroma lastnica ali posestnik oziroma posestnica poslovnih, proizvodnih ali
drugih prostorov ali zemljišč mora dopustiti vstop v te prostore, če obstaja sum, da
zavezanec v njih opravlja dejavnost ali se tam nahajajo stvari, ki si jih je treba
ogledati.
Zavezanec pa lahko odkloni ogled poslovnih prostorov, če zavezanec:
1. zatrjuje, da so to stanovanjski prostori in nima sodnega dovoljenja;
2. če bi zavezanec z ogledom spravil sebe v hudo sramoto, občutno
premoţenjsko škodo ali v kazenski pregon;
3. če bi zavezanec s pregledom oz. z ogledom ne mogel zavarovati poslovne,
poklicne, umetniške ali znanstvene tajnosti.
Če zavezanec brez upravičenih razlogov ne dovoli ogleda in bi zaradi tega lahko bili
uničeni dokazi, lahko inšpektor te prostore zapečati.
4. 5 UGOTOVITVENI ZAPISNIK
Po opravljenem pregledu inšpektorju 14. člen ZID določa, da mora sestaviti zapisnik
o opravljenem nadzorstvu, ki mora vsebovati podatke o dnevu in času nadzorstva,
delodajalcu, ugotovljenem stanju, ukrepih in o pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik je lahko standarden v obliki obrazca Ministrstva za delo, druţino in socialne
zadeve. Vsebuje vprašanja, na katere inšpektor odgovarja, da nadzor hitreje in laţje
poteka.
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Zapisnik se vroči delodajalcu, pri katerem je bil opravljen inšpekcijski pregled.
Če gre za nujno ukrepanje ali nujne ukrepe, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko
inšpektor, preden izda odločbo o ukrepih, pošlje zavezancu ugotovitveni zapisnik, na
katerega lahko da zavezanec v roku, ki ne sme biti krajši od 48 ur, ustno ali pisno
izjavo o ugotovitvah iz zapisnika. Zapisnik se pusti pri kom od zaposlenih ali pusti v
objektu, po preteku roka 48 ur pa lahko inšpektor izda odločbo ne glede na to, ali se
je zavezanec o ugotovitvah izrekel, brez dodatnega zaslišanja stranke/zavezanca. Če
je zavezanec odpravil nepravilnosti, mora o tem obvestiti inšpektorja, ki lahko ustavi
postopek brez izdaje odločbe.
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico in dolţnost z odločbo
delodajalcu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga
določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter
splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Kadar gre za izjemno nujne ukrepe, je lahko
odločba ustna, vendar mora inšpektor najkasneje v osmih dneh delodajalcu izdati
tudi pisno odločbo. V osmih dneh od vročitve odločbe je dovoljena pritoţba, ki pa ne
zadrţi izvršitve odločbe (ZID, 15. člen). Delodajalec mora inšpektorju poročati o
izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku posameznega roka za izvršitev.
Inšpektor za delo lahko zadrţi izvršitev dokončnega sklepa, ki posega v obstoječe
pravice, obveznosti in odgovornosti delavca do njegove pravnomočnosti, če ugotovi
očitno kršitev pravice delavca. Če inšpektor pri ugotavljanju inšpekcijskega
nadzorstva ugotovi kršitev v zadevi sklenitve, obstoja in prenehanja delovnega
razmerja delavca, za katero je pristojno delovno sodišče, opozori delavca, da lahko
uveljavlja svoje pravice v sodnem postopku.
4. 6 OPOZORILO IN PREVENTIVNI UKREPI
Če inšpektor ob nadzoru ugotovi določene pomanjkljivosti, vendar ne take, ki bi
terjale takojšen ukrep, lahko zavezanca najprej ustno opozori na nepravilnosti in mu
določi rok za odpravo. Svoje ugotovitve, izrečene v obliki opozorila, ter zahtevo za
odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če pomanjkljivosti v odrejenem roku
niso odpravljene, izreče inšpektor ukrepe z odločbo.
Inšpektorji s ciljem preventivnega ukrepanja:
1. odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se
nanašajo na delovanje inšpekcije,
2. preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah
kršitev zakonov in drugih predpisov,
3. na druge načine delujejo v smislu obveščanja javnosti (ZIN, 33. člen).
Cilj inšpekcijskega nadzora je preventivno ukrepanje. To pomeni, da obvešča javnost,
javnost opozarja o ugotovljenih nepravilnostih in moţnih posledicah in odgovarja na
pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij.
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4. 7 UKREPI INŠPEKTORJEV
4. 7. 1 Odločba
Ţe v zapisniku lahko inšpektor napove, kakšno odločbo bo izdal, in v odločbi nato
izreče ukrepe bodisi redne ali izredne.
Odločanje pomeni uporabo pravnega pravila, vsebovanega v zakonu ali drugem
predpisu, glede na ugotovljeno dejansko stanje in sprejem sklepa iz te uporabe
pravnega pravila (Majstorović v Kovač, 2004, str. 570).
Odločanje je faza postopka, ki sledi ugotovitvenemu in dokaznemu postopku, v
katerem so bila ugotovljena in dokazana relevantna dejstva ter je bila strankam dana
moţnost, da se o njih izjasni. Odločba je akt, ki pomeni odločitev o posameznikovi
pravici ali obveznosti in ima pravne učinke. Tudi v primeru neizdaje odločbe (molk
organa), gre za dejanje, saj tedaj velja domneva negativne odločbe (ZUP, 222. člen,
4. odstavek). Odločba je enostransko, avtoritativno in oblastno dejanje, ker jo izda
upravni ali drug drţavni organ ali nosilec javnega pooblastila v okviru oblastne
funkcije brez pogajanja s stranko kot nadrejeni subjekt, s čimer se po 7. členu ZUP
varuje javna korist. Če se o pravici ali dolţnosti stranke odloči drugače kot z odločbo,
je tak akt nezakonit in ga stranka lahko izpodbija enako kot odločbo (Kovač, 2004).
2. odstavek 207. člena ZUP pravi, da mora organ odločiti o vseh zadevah stranke,
tudi če je postopek začet po uradni dolţnosti, kar velja tudi za inšpekcijski postopek,
razen v primeru odločanja zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu, ki jih ni mogoče
odlagati, in ne bi bilo mogoče hkrati odločati tudi o zahtevku stranke in je lahko
ustna, kar določa 4. odstavek 144. člena ZUP. Organ lahko odredi, da se odločba
takoj izvrši. V takem primeru delni odločbi sledi še dopolnilna odločba v nadaljnjih
osmih dneh (Jerovšek, 2001, str. 75).
Z odločbo se ne odloči o drugih zadevah, ki niso predmet postopka, niti odločitve o
njih ni zahtevala stranka v postopku, če ne gre za prekoračitev pristojnosti in
ničnostni razlog.
Odločba se izda na podlagi dejstev, ki so ugotovljena in dokazana v dotedanjem
postopku. Če se naknadno ugotovijo nova dejstva in dokazi, ki so obstajali ţe v času
do izdaje odločbe in se za njih ni vedelo, oziroma se jih ni moglo navajati in bi lahko
vplivali na odločitev, se lahko predlaga obnova postopka (ZUP, 260. člen, 1 točka).
V upravnem postopku se izdajata dve vrsti konkretnih upravnih aktov, to sta odločba
in sklep. Pri njihovi izdaji se je treba drţati zakona. Odločbo se izda, ko gre za
meritorno, vsebinsko odločanje o predmetu postopka in vseh zahtevkih strank, ki so
lahko predočeni v vlogi ali kasneje v postopku. Sklep se izda o postopkovnih
vprašanjih in o vsebinskih vprašanjih, ki so glede na predmet postopka postranska.
Rešuje formalna vprašanja, ki se pojavijo v povezavi z glavno zadevo in ne more
odločati o glavni zadevi, razen če tako določa poseben zakon po načelu subsidiarnosti
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ZUP. Tako 28. člen ZIN določa, da izda inšpektor sklep, s katerim ustavi postopek,
kot da kršitve ne bi bilo (Kovač, 2004).
Odločb je več vrst, zanje pa veljajo, razen določenih izjem, enaka splošna pravila.
Tako ločimo:
- odločbo posameznega organa, ki jo izda en organ;
- zbirno ali kompleksno odločbo, ki jo izda več organov, pri tem pa so moţne
naslednje oblike sodelovanja:

dvoje ali več organov odloča enakopravno,

matični organ izda odločbo na podlagi soglasja, mnenja, dovoljenja ali
potrdila drugega organa,
- delno, dopolnilno in začasno odločbo:

če se lahko o zahtevi stranke odloči ločeno po delih ali o zahtevkih več
strank, se lahko izda delna odločba, če je to koristno za stranko,

delni sledi dopolnilna odločba in se odloči o preostalih zahtevkih ali delu
zahtevka; izda se lahko brez novega ugotovitvenega postopka, če je bilo
dejansko stanje ugotovljeno ţe ob delni odločbi,

začasno odločbo izda organ, kadar se pred koncem postopka pokaţe
potreba, da se ţe odloči, čeprav odločitev o celoti še ni znana; začasni
odločbi sledi glavna odločba, s katero se začasna razveljavi, razen če se
v začasni odločbi navede, da bo začasna odločba glavna, če v
določenem roku glavna odločba ne bo izdana,
- skupno in generalno odločbo: skupno odločbo izda organ zoper večje število
strank, ki so organu poimensko znane, generalno odločbo izda organ za večje
število strank, ki organu poimensko niso znane; izrek mora biti zato opredeljen
tako, da se razberejo upravičenci ali zavezanci in se vroči z javnim naznanilom;
- vezano in nevezano odločbo;
- konstitutivno ali deklaratorno odločbo;
- pozitivno ali negativno odločbo (Kelher, 2007).
Obliko in sestavne dele odločbe določajo členi ZUP od 210 do 218. Vsaka odločba
mora imeti:
1. UVOD (212. člen): v uvodu se navede organ, ki vodi postopek in odloča,
predpis o njegovi pristojnosti, ime in priimek stranke ali naziv pravne osebe,
navedba, ali se odločba izdaja na podlagi soglasja, potrdila, dovoljenja,
navede se število ter datum, sledi navedba, ali se je postopek začel na
zahtevo stranke ali po uradni dolţnosti in kratko opredelitev zadeve.
2. NAZIV: odločba mora biti poimenovana kot odločba ali naziv upravnega
dovoljenja.
3. IZREK (213. člen): izrek izreče organ, in sicer pravico, obveznost ali korist in je
najpomembnejši del odločbe, ker edini pridobi status dokončnosti,
pravnomočnosti in izvršljivosti. Mora biti jasen, kratek in določen, izčrpno pa
se o zadevi navede v obrazloţitvi. V samem izreku je odločitev o predmetu
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postopka in vseh zahtevkih strank (ZUP, 207. člen, 1. in 2. točka). Če odločba
nima izreka, to ni odločba in se šteje, kot da v zadevi ni bilo odločeno. Če iz
izreka ni razvidna obveznost, je odločba nezakonita (Kovač, 2004).
Obvezne sestavine izreka so:

odločitev o predmetu postopka,

odločitev o vseh zahtevkih stranke,

odločitev o stroških postopka – ali so nastali ali ne, navedeno
mora biti, koliko znašajo, kdo je plačnik in komu in v kakšnem
roku je treba plačati, če stroškov ni, je to potrebno navesti
(Kelher, 2007).
Neobvezne ali morebitne sestavine izreka pa so:

določitev pogojev in nalog,

določba ali izpolnitveni rok - parcialni rok: rok navedemo takrat,
ko je z odločbo naloţeno neko dejanje oz. ukrep, kar mora
obvezno vsebovati odločba, ki jo izda inšpektor po 7. členu ZIN;
inšpektor mora pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti
upoštevati teţo kršitve, njene posledice za javni interes in
okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična ali
pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor, to nepravilnost
odpravi; rok se določi od vročitve dalje (Kovač, 2004, str. 595);

klavzula o nesuspenzivnem učinku vloţene pritoţbe in v
obrazloţitvi mora biti navedena konkretna pravna podlaga; v
primeru inšpekcijske odločbe ZIN v 30. členu določa, da pritoţba
zoper odločbe inšpektorja ne zadrţi njene izvršitve, če s posebnim
zakonom ni drugače določeno in je obvezna, nesuspenzivost
pritoţbe določa tudi ZUP v 2. točki 211. člena in v 3. točki 293.
člena, vendar je razlika v primeru po ZUP in področnimi zakoni v
tem, da pritoţba ne zadrţi odločbe takrat, ko tako določa področni
zakon, četudi v izreku odločbe manjka klavzula o
nesuspenzivnosti, medtem ko taka klavzula po ZUP mora biti v
izreku same odločbe, sicer velja splošno pravilo, da pritoţba zadrţi
izvršitev odločbe.
4. OBRAZLOŢITEV (214. člen): obrazloţitev odločitve je eno od poglavitnih pravil
upravnega prava in daje podlago, iz katere je razvidna nepristranskost
odločanja in objektivnost odločanja. Vključuje vrsto elementov, ki omogočajo
presojo o pravilno in popolno ugotovljenem dejanskem stanju ter pravilni
uporabi materialnega prava. Tudi obrazloţitev ima obvezne in neobvezne
elemente.
Vsebuje:




razloţitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih,
ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je oprto,
razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov,
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navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba,
razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo
takšno odločbo,
razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank.

V obrazloţitvi je treba navesti tudi predpis, ki določa nesuspenzivnost pritoţbe,
obrazloţiti je treba tudi sklepe, zoper katere ni dovoljena pritoţba.
Obrazloţitev mora biti izčrpna in v njej morajo biti povzete zahteve strank in
celotni ugotovitveni in dokazni postopek. Ko gre za enostavne zadeve, v
katerih se vloţniku zahtevka ugodi, je dopustna tudi skrajšana obrazloţitev, ki
je krajša od običajne. Skrajšana obrazloţitev je dopustna tudi pri nujnih
ukrepih v javnem interesu, ko daljše obrazloţitve ni mogoče navajati brez
vpliva na učinkovitost ukrepov. Če odločba nima obrazloţitve, pa bi jo po
zakonu morala imeti, gre za bistveno kršitev pravil postopka in se lahko
izpodbija. Bistvena kršitev pravil postopka je tudi neskladje med obrazloţitvijo
in izrekom (Kovač, 2004, str. 598).
5. POUK O PRAVNEM SREDSTVU (215. člen): pravni pouk stranki omogoča učinkovito
uveljavljanje njene pravice do pritoţbe, je oblika pomoči neuki stranki kot dela načela
varstva pravic strank.
6. PODPIS URADNE OSEBE (216. člen): odločbo podpiše uradna oseba, ki jo izda, in
uradna oseba, ki je postopek vodila. Na desni strani se podpiše odločujoči, na levi
strani pa oseba, ki je postopek vodila in pripravila osnutek odločbe. Če odločbo izda
kolegijski organ , podpiše predsedujoči, če ni določeno drugače. Inšpekcijsko odločbo
pa po načelu samostojnosti (ZIN, 4. člen) in v okviru zakonskega pooblastila za
odločanje inšpektor podpiše sam na desni strani (Kovač, 2004, str. 606).
7. ŠTEVILKO IN DATUM: številka in datum se navedeta le, če ni zavedena nad
uvodom.
8. ŢIG oziroma PEČAT ORGANA
9. ODREDBE: zapiše se, komu naj se vroči
Organ, ki je pristojen za odločanje, mora odločbo izdati čim prej, najkasneje v
mesecu od začetka vloţitve postopka ali po uradni dolţnosti uvedbe postopka in
sicer, če vodi skrajšani ugotovitveni postopek. Če vodi posebni ugotovitveni postopek
pa v 2 mesecih. Po izteku tega roka nastopi molk organa.
Če je bila vloga nepopolna, teče rok za izdajo odločbe od dneva dopolnitve vloge pod
pogojem, da jo je dopolnil v odrejenem roku. Če je ni dopolnil v odrejenem roku, se
vloga zavrţe, ker je bila pomanjkljiva. Rok tudi ne teče v času prekinitve postopka.
Prav tako ne teče rok v času, ko je ustavno sodišče zadrţalo izvrševanje predpisa
(Kelher, 2007).
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Odločba postane pravnomočna hkrati z dokončnostjo:
1. če je iztekel rok pritoţbe, stranka pa se ni pritoţila, ker stranka, ki ne izrabi
redne pravne poti, nima pravice do sodnega varstva,
2. ko izteče rok toţbe, toţba pa ni bila vloţena,
3. ko izteče rok za pritoţbo zoper sodbo upravnega sodišča, pritoţba pa ni bila
vloţena,
4. ko vrhovno sodišče vroči svojo sodno odločbo, s katero pritoţbo zavrne kot
neutemeljeno, oziroma jo zavrne kot prepozno.
Odločba praviloma postane izvršljiva z dokončnostjo, razen če je v izreku odločbe
klavzula, da vloţena pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe. V tem primeru je
prvostopenjska odločba izvršljiva z dnem vročitve oz. z dnem izteka izvršitve.
Izvršljiva je lahko s pravnomočnostjo, kadar zakon izrecno določa, da je izvršljiva s
pravnomočnostjo. Ko postane odločba dokončna oziroma pravnomočna, lahko
stranka pri organu I. stopnje zahteva potrditev pravnomočne odločbe.
Odločba mora biti vročena z osebno vročitvijo, pravica ali obveznost ali pravna korist
je priznana z vročitvijo ne pa z izdajo (Kelher, 2007).
Inšpektorji redne ali izredne ukrepe določijo v odločbi, ki splošno upošteva zahteve
ZUP, razen določitve roka za odpravo pomanjkljivosti oz. kršitve (ZIN, 7. člen) in
klavzule o nesuspenzivnosti (ZIN, 30. člen), ki sta obvezni sestavini izreka
inšpektorjeve odločbe. Po načelu samostojnosti inšpektor odločbo podpiše sam, če
ima opravljen inšpektorski izpit.
Inšpektor za delo je dolţan po 18. členu ZID izdati odločbo najpozneje v osmih dneh
od dneva, ko je opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. Zoper odločbo inšpektorja je
dovoljena pritoţba v osmih dneh od dneva vročitve, vendar pritoţba zoper odločbo
ne zadrţi izvršitve odločbe. Pritoţbo zoper odločbo obravnava ministrstvo za delo.
4. 7. 1 Redni ukrepi
Po nadzoru ima inšpektor pravico in dolţnost, da v primeru kršitve zakona ali
drugega predpisa ustrezno ukrepa, odredi ukrepe, roke za odpravo nepravilnosti,
poda predloge sodniku za prekrške, poda kazenske ovadbe, vendar morajo za to biti
posebej pooblaščeni. 105. člen ZP-1 določa, da lahko predlog sodniku za prekrške
poda le inšpektor, ki ga poseben predpis pooblašča za izvajanje nadzora nad
predpisom (Jerovšek, 2004, str. 928).
Inšpektor po 32. členu ZIN odredi:
1. ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti,
2. zavezanca kaznuje za prekršek ali predlaga kaznovanje za prekršek,
3. predlaga drugim organom sprejem ustreznih ukrepov,
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4. prelaga ali odredi odvzem premoţenjske koristi, ki je posledica kaznivega
dejanja ali storjenega prekrška.
Če inšpektor pri opravljanju nadzora ugotovi kršitev predpisa, ki ga nadzoruje druga
inšpekcija, mora sam ugotoviti dejansko stanje, o tem sestaviti zapisnik in ga poslati
skupaj s predlogom za ukrepe pristojni inšpekciji.
Če inšpektor za delo (ZID,15. člen) pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi
kršitev v zadevi sklenitve, obstoja in prenehanja delovnega razmerja delavca, za
katero je pristojno delovno sodišče, opozori delavca, da lahko uveljavlja svoje pravice
v sodnem postopku.
4. 7. 2 Posebni ukrepi inšpektorja
Če zavezanec v roku, ki ga je odredil inšpektor v odločbi, ne odpravi nepravilnosti in
pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo začasno do vključitve pristojnega organa
prepove:

-

1. opravljanje dejavnosti,
2. odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jo zavezanec uporablja za kršitve ali
so s kršitvami nastali taki predmeti,
3. začasno prepove opravljanje dejavnosti, ne da bi prej določil rok za odpravo
nepravilnosti, če je potrebno:
da bi se odvrnila neposredna nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi in ţivali,
če bi nastala škoda v naravnem ali ţivljenjskem okolju,
če bi nastala večja škoda na premoţenju.

Pristojni organ, ki bo dokončno odločil o prepovedi opravljanja dejavnosti, je
pritoţbeni organ, ki odloča o pritoţbi zoper odločbo inšpektorja. Če pritoţba ni bila
vloţena, postane s pretekom roka za pritoţbo začasna odločba o prepovedi
dejavnosti dokončna. Inšpektor lahko v izrednih primerih začasno prepove
opravljanje dejavnosti brez predhodne določitve roka za odpravo nepravilnosti, če je
to potrebno, da bi se odvrnila neposrednost za ţivljenje ali zdravje ljudi in ţivali ali za
nastanek škode v naravnem oziroma ţivljenjskem okolju in premoţenju (Jerovšek,
2004, str. 932).
4. 7. 3 Ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti
Z odločbo inšpektor prepove opravljanje delovnega procesa oz. uporabo sredstev za
delo do odprave nepravilnosti in ima pravico, da:
1. zapečati poslovne ali delovne prostore oz. delovna sredstva, s katerimi
opravlja dejavnost,
2. z odločbo naloţi ustavitev dobave elektrike, vode , plina, telekomunikacijskih
zvez,
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3. podizvajalcem zavezanca lahko naloţi prekinitev dela za zavezanca, ki bi
omogočala nepravilnosti oz. omogočala nadaljnjo kršitev. Inšpektor je dolţan
poskrbeti, da so tretje osebe na ustrezen način obveščene o ugotovljenih
nepravilnostih (ZIN, 35. člen).
Inšpektor mora v odločbi, s katero prepove opravljanje dejavnosti, navesti tudi
opozorilo, da bodo v primeru nespoštovanja prepovedi prekinjene dobave energije in
telekomunikacijskih zvez. Prekinitev dobave je moţna le, če je to opozorilo v odločbi
izrecno napovedano (Jerovšek, 2004, str. 934).
Inšpektor za delo po Zakonu o inšpekciji dela z odločbo prepove opravljanje
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri
nadzoru ugotovi:
1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega
delovnega okolja ter delovnega procesa in sprotne prilagoditve,
2. da zaradi opravljanja dejavnosti grozi nevarnost za poškodbo ali zdravstveno
okvaro delavcev ali delavcev, ki niso prejeli ustreznih navodil,
3. če je inšpektorju onemogočen inšpekcijski pregled,
4. da delodajalec z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu v
skladu s predpisi in s kolektivno pogodbo,
5. da delodajalec ni prijavil oz. zanj ne plačuje prispevkov za invalidsko in
pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer
brezposelnosti,
6. neposredno nevarnost za ţivljenje ali zdravje delavcev,
7. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez drţavljanstva v nasprotju s
predpisi o zaposlovanju tujcev.
V obrazloţitvi odločbe je inšpektor dolţan opozoriti delodajalca na moţnost izreka
nadaljnjih ukrepov v primeru ponavljanja kršitev (ZID,16. in 17. člen).
4. 7. 4 Ukrepi za varstvo pravic tretjih oseb
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je zavezanec
storil kršitev zakona ali drugih predpisov, ki posega v pravice ali pravne koristi drugih
pravnih oziroma fizičnih oseb, je dolţan te osebe na njihovo zahtevo seznaniti s
svojimi ugotovitvami, izrečenimi ukrepi in drugimi podatki, potrebnimi za
uveljavljanje pravic prizadetih oseb.
Če meni, da je zaradi varovanja pravic drugih oseb to potrebno, lahko inšpektor
objavi oziroma s sklepom odredi objavo svoje odločbe ali njenega povzetka za
določen čas na vidnem mestu v poslovnih prostorih zavezanca, na vhodu v te
poslovne prostore, v javnih glasilih ali na drug primeren način. Stroške objave krije
zavezanec (Jerovšek, Kovač, 2007, str. 180).
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Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritoţba v petnajstih dneh od
vročitve sklepa. Pritoţba zoper sklep ne zadrţi njegove izvršitve (ZIN, 36. člen).
4. 8 STROŠKI POSTOPKA
V inšpekcijskem postopku nastajajo stroški, zlasti z ogledi, s strokovnim delom,
ekspertizami, meritvami. Ti stroški bremenijo zavezanca ali organ. Stroški, ki so nujni
za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo kršitev predpisov, so stroški zavezanca.
Če inšpektor ustavi inšpekcijski postopek, ker ni ugotovil nepravilnosti, trpi stroške
organ, če pa je inšpektor ugotovil nepravilnosti le v delu nadzora, trpi organ stroške
tistega dela, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Če je inšpektor začel postopek na podlagi laţne prijave in so nastali stroški, trpi
stroške prijavitelj. Inšpektor ne sme povedati zavezancu, kdo ga je prijavil.
Stroški se odmerijo oziroma se ugotovi, da niso nastali, v odločbi ali sklepu o
ustavitvi postopka oziroma posebnem sklepu o stroških (Jerovšek, Kovač, 2007, str.
175).
4. 9 PRITOŢBA
Pritoţba je edino redno pravno sredstvo po ZUP, 229. člen, in zato se lahko vsakdo
pritoţi po vročitvi prvostopenjske odločbe. Je devolutivno in suspenzivno pravno
sredstvo, tako da o njej praviloma odloča drug upravni organ kot tisti, ki je odločbo
izdal, vloţitev pa praviloma zadrţi njeno izvršitev, razen ko zakon pravi drugače, na
primer ZIN, 30. člen.
O vsaki upravni zadevi odločata dve stopnji upravnih organov: organ, ki je pristojen
za odločanje na prvi stopnji, ter organ, ki je pristojen za odločanje o pritoţbi. Po ZUP
se v pritoţbenem postopku odloča v isti zadevi kot pred organom na prvi stopnji,
tako da odločitev o pritoţbi predstavlja zaključek istega upravnega postopka.
Pravico do pritoţbe zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima vsaka stranka v
postopku, torej vsaka oseba, ki je imela poloţaj stranke ţe v postopku odločanja na
prvi stopnji, razen če jo izključuje zakon. Poleg stranke ima pravico do pritoţbe tudi
vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi, in sicer v
roku, ki je določen za stranko. Za stranske udeleţence v postopku velja posebna
ureditev, saj so udeleţeni v tujem postopku in jim odločba ne nalaga obveznosti ali
podeljuje pravic tako kot strankam, ker pa odločba lahko posega tudi v njihov pravni
poloţaj, lahko tak stranski udeleţenec zahteva vročitev odločbe tudi, če v postopku
na prvi stopnji do izdaje odločbe ni sodeloval, vendar zaradi moţnih zlorab le pod
posebnimi pogoji. Z vročitvijo odločbe začne za stranskega udeleţenca teči
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samostojni rok za pritoţbo, ki je enako dolg kot za stranko, 15 dni, če ni s posebnim
zakonom določen drugačen rok (Kerševan, 2004, str. 642).
Pritoţbo pa lahko vloţi drţavni toţilec ali pravobranilec, če odločba posega v javne
koristi, ki jih varujeta ta organa.
Pritoţba je izključena, če je odločbo izdal predstavniški organ drţave ali lokalne
skupnosti ali vlada ter ministrstvo na prvi stopnji, razen če je zoper odločbo
ministrstva pritoţba z zakonom izrecno dovoljena po 1. točki 230. člena ZUP
(Jerovšek, 2004, str. 82).
O pristojnosti za odločanje o pritoţbi govori ZUP v členih od 230 do 234. Praviloma o
pritoţbi zoper odločbo upravne enote ali neposredne izpostave ministrstva stvarno
odloča pristojno ministrstvo, tako tudi o pritoţbi nosilca javnega pooblastila, če z
zakonom ni določeno drugače. Če se z eno odločbo odloči o več upravnih stvareh, za
katera so pristojna različna ministrstva, odloča o vsakem delu odločbe stvarno
pristojno ministrstvo (Jerovšek, 2004, str. 85).
ZUP z 235. členom določa splošni pritoţbeni rok petnajst dni, s posebnim zakonom
pa je lahko krajši ali daljši. Tudi ZIN določa petnajst dni kot rok za pritoţbo. ZID pa v
15. členu določa osemdnevni rok za pritoţbo od dneva njene vročitve, zoper sklep pa
je dovoljena pritoţba v treh dneh od dneva vročitve sklepa (ZIN, 15. b-člen).
Pritoţbeni rok se šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se mu odločba vroči, od
dneva vročitve odločbe. Vsaka stranka ali stranski udeleţenec, ki mu je odločba
vročena, ima samostojen rok za pritoţbo, ki teče neodvisno od pritoţbenih rokov
drugih oseb. V primeru zamude tega roka ima stranka moţnost predlagati vrnitev v
prejšnje stanje.
Če je bila izdana ustna odločba, začne rok teči od dneva, ko je bila izdana pisna
odločba.
ZUP v 236. členu določa, da je izvršitev odločbe mogoča šele tedaj, ko se odloča o
pritoţbi, s katero je bila pritoţba zavrţena ali zavrnjena, ali pa je bila odločba
spremenjena. Zakon določa tudi moţnost, da se izvrši odločba pred odločitvijo o
pritoţbi, in sicer le v omejenih primerih, npr. ZIN v 30. členu in ZID v 18. členu.
V drugi točki 236. člena tudi ZUP določa, da se izjemoma lahko izvrši odločba, če gre
za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlašati (ZUP, 144. člena,
4. točka) ali če bi zaradi odloţitve izvršbe nastala za kakšno stranko nepopravljiva
škoda (Kerševan, 2004, str. 655).
S pritoţbo kot rednim pravnim sredstvom izpodbijamo vse vidike nezakonitosti izdane
odločbe, razloge za pritoţbo določa 237. člen ZUP. Stranka lahko izdano odločbo
izpodbija:
1. zaradi nepravilnega in nepopolnega ugotovitvenega dejanskega stanja,
2. zaradi kršitve materialnega prava:
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materialni predpis ni bil uporabljen,
materialni predpis je organ nepravilno razlagal,
organ, ki je odločal po diskreciji, je presegel meje pooblastila,
materialni predpis je bil nepravilno uporabljen.
3. zaradi kršitev pravil postopka:
nebistvene kršitve pravil postopka,
bistvene ali absolutne kršitve pravil postopka:
 če je odločil stvarno nepristojni organ,
 če stranki ni bila dana moţnost udeleţbe v postopku,
 če stranki ni bila dana moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in
okoliščinah,
 če osebi, ki bi morala biti udeleţenka kot stranka ali stranski
udeleţenec, ta moţnost ni bila dana,
 če uradna oseba, ki bi morala biti izločena, ni bila izločena,
 če stranka ni imela moţnosti uporabe svojega jezika,
 če je odločba tako pomanjkljiva, da se je ne da preizkusiti.
Če je podana bistvena kršitev postopka, mora organ II. stopnje odločbo odpraviti in v
ponovnem postopku odpraviti to kršitev ne glede na to, ali ta kršitev vpliva na
odločitev o zadevi (Kelher, 2007).
Pritoţba se vloţi pisno ali ustno na zapisnik (ZUP, 237. člen). Ker je pritoţba vloga,
mora imeti vse sestavine, ki jih določa 66. člen ZUP in obvezno navedeno tudi
odločbo, ki se izpodbija z označbo organa, ki je odločbo izdal, ter njeno številko in
datum izdaje. Po načelu laičnosti pritoţnik zgolj navede, zakaj izpodbija odločbo in v
katerem delu, če tega nima ali je pritoţba nejasna, jo organ obravnava kot
nepopolno vlogo in zahteva njeno dopolnitev. Če jo stranka ne dopolni v določenem
roku in je zaradi tega ni mogoče obravnavati, jo organ zavrţe kot nedovoljeno.
Navajanje novih dejstev in novih dokazov v pritoţbi načeloma ni dopustno, lahko pa
jih uveljavlja v primeru, če jih brez lastne krivde ni mogla predloţiti upravnemu
organu oziroma navesti na obravnavi. Če so nastali kasneje, so lahko podlaga za nov
zahtevek stranke. O novih dejstvih in dokazih se mora obvestiti tudi druge stranke z
nasprotnimi interesi.
Pritoţba zoper odločitev I. stopnje se vloţi pri organu, ki je izdal odločbo (ZIN, 239.
člen). Če je bila vloţena pri organu II. stopnje, jo ta pošlje organu I. stopnje in šteje
za pravočasno, če jo prejme organ II. stopnje v roku.
Za odločanje o pritoţbi sta pristojna tako organ I. stopnje kot tudi organ II. stopnje
(ZUP, 240. člen). Organ I. stopnje opravlja splošni nadzor izpolnjevanja procesnih
predpostavk za obravnavanje pritoţbe, lahko izda novo odločbo, dopolni ugotovitveni
postopek, po preučitvi vseh navedenih moţnosti postopanja lahko organ I. stopnje
pritoţbo posreduje v reševanje drugostopenjskemu organu, kar določa 245. člen
ZUP. Ko organ I. stopnje prejme pritoţbo, jo preizkusi, ali izpolnjuje procesne
predpostavke – formalne pogoje za vloţitev pritoţbe:
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1. ali je pritoţba po zakonu sploh dovoljena; če ni, jo s svojim sklepom zavrţe,
2. ali jo je vloţila upravičena oseba; če je ne vlaga upravičena oseba, jo s
sklepom zavrţe,
3. ali je pritoţba vloţena v pritoţbenem roku; če ni, vlogo s sklepom zavrţe.
Stranka ima pravico do pritoţbe zoper sklepe in če organ II. stopnje, ki odloča o
pritoţbi, spozna, da je pritoţba utemeljena, odloči hkrati tudi o zavrţeni pritoţbi.
Če je bilo materialno pravo nepravilno uporabljeno ali če so podane kršitve pravil
postopka, ki ne terjajo dopolnjevanje postopka, organ I. stopnje izda nadomestno
odločbo brez novega ali dopolnilnega ugotovitvenega in dokaznega postopka. Če pa
stranka v postopek ni bila povabljena, pa bi morala biti, ali stranki ni bila dana
moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, organ I. stopnje izda
nadomestno odločbo, tako da dopolni ugotovitveni postopek.
Če organ I. stopnje meni, da je njegova odločitev zakonita, pošlje pritoţbo skupaj z
dokumenti oziroma spis o zadevi organu II. stopnje v pritoţbeni postopek (Kelher,
2007).
Delo organa II. stopnje ZUP določa v členih od 246 do 254. Organ II. stopnje najprej
pregleda, ali pritoţba izpolnjuje procesne predpostavke in jo zavrţe, če niso podane
procesne predpostavke in je ni ţe zavrgel organ I. stopnje. Če pa so procesne
predpostavke podane, pošlje organ pritoţbo morebitnim nasprotnim strankam v
odgovor na pritoţbo in ji določi rok za odgovor.
Organ II. stopnje preizkusi prvostopenjsko odločbo v mejah pritoţbenih navedb na:
1.
2.
3.
4.

kršitev materialnega prava,
bistvene kršitve pravil postopka,
ničnostne razloge,
pazi po uradni dolţnosti ne glede, ali te kršitve pritoţnik navaja v pritoţbi.

Po preučitvi pritoţbenih navedb ter glede na kršitve, na katere pazi po uradni
dolţnosti, določi enega od naslednjih načinov:
1. Pritoţbo lahko zavrţe, ker ne izpolnjuje formalnih razlogov.
2. Pritoţbo kot neutemeljeno zavrne, če je odločba I. stopnje zakonita ali če so
podane nebistvene kršitve pravil postopka, ki ne vplivajo na odločitev v svoji
drugostopenjski odločbi, navede za kakšne nebistvene kršitve je šlo in zakaj
ne vplivajo na odločitev.
3. Pritoţbi deloma ali v celoti ugodi, prvostopenjsko odločbo pa deloma ali v
celoti odpravi. Če jo odpravi, sam odloči o zadevi, če je bilo materialno pravo
nepravilno uporabljeno, če je izrek v nasprotju z obrazloţitvijo, če so podani
ničnostni razlogi in zadevo vrne v ponovno odločanje organu I. stopnje, če je
dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, če so podane bistvene kršitve v
postopku ter od organa I. stopnje zahteva, naj dopolni postopek in mu pošlje
podatke, da bi organ II. stopnje sam odločil o zadevi.
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4. Pritoţbi deloma ugodi, izpodbijano odločbo pa spremeni.
5. Na pritoţbo stranke spremeni odločbo v strankino škodo, če so podani razlogi
v treh izrednih pravnih sredstvih:




odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici,
izredne razveljavitve,
ničnosti odločbe.

6. Na pritoţbo stranke odločno izreče za nično v strankino korist.
Organ II. stopnje odloči z odločbo, ki ima enake sestavne dele kot odločba I. stopnje.
Obrazloţitev odločbe mora biti popolna in vsebovati presojo vseh pritoţbenih navedb
(Kelher, 2007).
Organ II. stopnje mora o pritoţbi odločiti in vročiti svojo odločbo II. stopnje stranki
čim prej, najkasneje v dveh mesecih od vloţitve pritoţbe oziroma od dneva, ko je bila
pritoţba dopolnjena, če organ zahteva dopolnitev pomanjkljive pritoţbe (ZUP, 256.
člen). Pritoţbeni rok pa ne teče v času prekinitve postopka (ZUP, 153. člen). Organ
II. stopnje vroči svojo odločbo prek prvostopenjskega organa, ki mu vrne spis o
celotni zadevi (ZUP, 257. člen). Izjemoma pa lahko drugostopenjski organ vroči svojo
odločitev stranki, če meni, da bi z vročanjem preko prvostopenjskega organa (ta jo
mora vročiti najkasneje v osmih dneh, ko jo je prejel od drugostopenjskega organa)
stranka izgubila pravico ali bi ji bila pravica okrnjena ali bi pravica postala
brezpredmetna (Kelher, 2007).
4. 10 IZVRŠBA
Ker je odločba inšpektoratov upravni akt, tudi neizpolnjevanju odločb inšpektorjev
sledi izvršba.
Izvršba predstavlja prisilno realizacijo upravno pravnega razmerja, določenega z
odločbo, sklepom, zapisnikom o poravnavi ali drugim izvršilnim naslovom, določenim
s posebnim zakonom. Z izvršbo se stranko neposredno ali posredno prisili v izpolnitev
obveznosti, naloţene z izvršilnim naslovom, oziroma se izpolnitev obveznosti doseţe
po drugih osebah v njeno breme, vendar samo, če zavezana stranka prostovoljno ne
izpolni obveznosti, določene z izvršilnim naslovom.
Izvršba se opravi zato, da se izpolni nedenarna obveznost ali izterja denarna terjatev
in se opravi samo za obveznostne odločbe, ki nalagajo določeno storitev ali dajatev
ali opustitev. Odločbe, ki priznavajo pravice, pa le, če nerealizacija pravice ene
stranke povzroča škodo drugi, ki je bila udeleţena v postopku. Ugotovitvene odločbe,
ki samo ugotavljajo, da je določeno pravno razmerje za določene osebe nastalo ţe po
samem zakonu, se praviloma ne izvršuje prisilno. Izvršba odločb, ki se glasijo na
denarne obveznosti, se opravijo po zakonu, ki ureja davčno izvršbo (Jerovšek, 2004).
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Odločbo, ki je izdana v upravnem postopku, se izvrši, ko postane izvršljiva (ZUP, 282.
člen). Praviloma je odločba izvršljiva z dokončnostjo, kadar se odločba ne more več
izpodbijati s pritoţbo in stranka lahko prične izvajati pravico. Odločba prve stopnje po
224. členu ZUP postane izvršljiva:
1.
2.
3.
4.

ko
ko
ko
ko
ali

se vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena,
preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni bila vloţena,
se vroči stranki, če pritoţba ne zadrţi izvršitve,
se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritoţba zavrne,
sklep, s katerim se pritoţba zavrne.

Odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje nadomeščena, pa
postane izvršljiva, ko se vroči stranki.
Če je v odločbi postavljen rok, da se dejanje, ki je predmet izvršbe, mora opraviti,
postane odločba izvršljiva s pretekom tega roka. Če pa v odločbi ni določeno, v
katerem roku je treba opraviti dejanje, postane odločba izvršljiva v 15 dneh. Če gre
za nujne ukrepe, postane odločba izvršljiva takoj.
Če zakon določa, da pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe – tudi inšpektorske odločbe,
se stranka ne more uspešno pritoţevati zoper sklep o dovolitvi izvršbe. Lahko pa je s
posebnim zakonom izvršljivost vezana na pravnomočnost odločbe.
Izvršljivost mora biti nedvoumno ugotovljena, da bi izvršilni organ pristopil k izvršbi.
Upravni organ mora v postopku izvršbe preveriti celovito dejansko stanje glede
vročitve odločbe, ki se izvršuje, in mora v ta namen presoditi tudi pritoţbeni ugovor o
nepravilnosti vročitve.
Za izvršbo se izbere najmilejši oziroma najugodnejši način za stranko, vendar se z
njimi vseeno doseţe namen, če pa se z njimi ne doseţe namena, lahko organ uporabi
stroţji način in sredstvo. Najmilejše sredstvo ne sme biti neučinkovito sredstvo.
Učinkovitost pa ne sme biti v nasprotju s socialno pravičnostjo. Izvršilni ukrep ne sme
biti prekomeren: biti mora stvaren, socialno primeren. Davčne obveznosti, naloţene z
odločbo ali sklepom, ni dopustno izvršiti, če zavezanec prosi za odlog ali odpis ali
obročno plačevanje in če bi s tem ogrozilo preţivljanje zavezanca ali bi nastala hujša
gospodarska škoda (Jerovšek, 2004).
Po 286. členu ZUP se izvršba opravi zoper tistega, ki je dolţan izpolniti obveznost –
zavezanec, ki je lahko fizična ali pravna oseba ali kakšna druga oseba, ki je bila
stranka v upravnem postopku in ji je z upravnim aktom naloţeno kaj dati, storiti,
plačati, opustiti, dopustiti ali spremeniti. Zavezanec pa je lahko tudi pravni naslednik.
Ne sme pa imeti izvršba učinka na tretje osebe, ki v postopku izdaje izvršilnega
naslova niso bile stranke oziroma stranski udeleţenci.
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Izvršba v javno korist je posledica postopka, začetega po uradni dolţnosti zaradi
zaščite javne koristi. Po 5. členu ZIN inšpektor začne inšpekcijski postopek zaradi
zaščite javne koristi.
Kateri organ opravi izvršbo, je odvisno, ali gre za nedenarno ali denarno izvršbo. Če
gre za nedenarno izvršbo, jo opravi organ, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, če ni s
predpisom določeno drugače. Denarno izvršbo opravi davčni organ. Izvršba se
praviloma opravi kot upravna izvršba, le izvršba na dolţnikovo nepremičninsko
premoţenje in na deleţ druţbenika v druţbi se opravi po sodni poti (Jerovšek, 2004).
Izvršba se začne z izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe, ki ga izda po uradni dolţnosti ali
na predlog stranke organ, ki je pristojen za upravno izvršbo. S sklepom ugotovi, da
je postala odločba, sklep, zapisnik o poravnavi ali drug izvršilni naslov, izdan po
posebnem zakonu, izvršljiv in kdaj je postal izvršljiv in določi se način izvršbe ter
izvršilna sredstva, ki bodo uporabljena. Dovoli se izvršitev samo tistih obveznosti, ki
so naloţene z izvršljivo odločbo. Sklepa o dovolitvi izvršbe in načinu izvršbe pa ni
treba izdati, če je potrebno nujno ukrepanje. Način izvršbe mora biti tak, da se z njim
odredi najprimernejše izvršilno sredstvo in določi razumen rok za izvršitev naloţenega
dejanja.
7. člen ZIN določa, da mora inšpektor pri odločitvi roka za odpravo nepravilnosti
upoštevati teţo kršitve, njene posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je
odvisno, v kolikšnem času lahko fizična ali pravna oseba ob dolţni skrbnosti odpravi
nepravilnosti.
Upravna izvršba se po uradni dolţnosti ustavi in opravljena dejanja odpravijo, če se
ugotovi, da je obveznost izpolnjena (ZUP, 293. člen). Če je obveznost izpolnjena, se
s sklepom o ustavitvi izvršbe odpravi morebitni sklep o zavarovanju izpolnitvene
obveznosti, izdan po 304. členu ZUP. Začeta izvršba pa se ustavi tudi, če je odrejena
zoper koga, ki ni zavezanec, če je namesto začasne odločbe izdana glavna odločba,
ki je drugačna od začasne in ne nalaga več obveznosti kot začasna, in če je izvršilno
sredstvo neprimerno, kar je v nasprotju z izvršilnimi načeli. Izvršba se lahko odloţi,
če je vloţena pritoţba zoper dovolitvi izvršbe ali če je zoper izvršljivo odločbo vloţena
pritoţba in je mogoče pričakovati, da bo pritoţnik zoper sklep ali odločbo uspel
(Jerovšek, 2004).
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5 PRIMERI IZ PRAKSE
V nekaj letih sluţbovanja v večjem podjetju sem kot usluţbenka računovodstva in
delno kadrovske sluţbe imela priloţnost opazovati dva inšpekcijska primera. Prvi
inšpekcijski pregled je bil izveden kot akcija nadzora v zvezi z izvajanjem določb
zakona o delovnih razmerjih. Drugi pregled pa je potekal zaradi neprijavljene
nezgode pri delu. Oba inšpekcijska nadzora sta potekala mirno in v skladu z
zakonom.
5. 1. IZREDNI PREGLEDI
Izredni pregled je potekal kot akcija nadzora v zvezi z izvajanjem določb Zakona o
delovnih razmerjih, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Ur. l. RS št. 63/2004,
72/2005, 100/2005, 114/2006, 16/2007, 14/2009 Odl. US: U-l-36/06-18) ter
predpisov o varnosti in zdravju pri delu v invalidskih podjetjih in pri ostalih
delodajalcih, ki zaposlujejo osebe s statusom invalida.
5. 1. 1 Opis dejstev
Podjetje zaposluje več delavk, ki jim je priznana druga ali tretja kategorija
invalidnosti. Nekatere delavke so kategorijo invalidnosti pridobile v letih dela v
podjetju, nekatere so bile zaposlene kot invalidke druge ali tretje stopnje. Podjetje ni
invalidska delavnica oziroma podjetje in nima v sistematizaciji delovnih mest
določeno, katera delovna mesta so primerna za invalide ter drugih ukrepov za
ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. V prvem odstavku 37. člena ZZRZI je
namreč določeno, da delodajalci v letnem poslovnem načrtu, v sistematizaciji oziroma
v razvidu delovnih mest izdelajo načrt zaposlovanja invalidov, v katerem predvidijo
delovna mesta, ki so primerna za zaposlitev invalidov in druge ukrepe za ravnanje z
invalidnostjo na delovnem mestu.
5. 1. 2 Potek postopka
Inšpektorja za delo sta prišla ob dogovorjeni uri in se predstavila tudi z značko. Po
kratkem uvodnem razgovoru in razlagi, zakaj se pregled opravlja in po katerih
zakonih, sta pričela s pregledovanjem dokumentacije. Natančno sta pregledala
strukturo zaposlenih, koliko moških delavcev, koliko je zaposlenih ţensk, koliko je
invalidov, koliko je invalidov s krajšim delovnim časom. Zakonitega zastopnika sta še
enkrat seznanila z namenom inšpekcijskega nadzora ter kakšna pooblastila imata po
ZID.
Vodilo za nadzor jima je bil inšpekcijski zapisnik, ki vsebuje vprašanja s področij, ki
so bila namen nadzora. Zapisnik je narejen kot obrazec Ministrstva za delo, druţino
in socialne zadeve RS – Inšpektorat RS za delo. Pregledala sta splošni akt o delovnih
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mestih, pregledala sta predloge pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o zaposlitvi
delavcem s statusom invalida, ţeleli so vedeti, ali so kakšnega zaposlenega invalida
odpustili, ali delajo delavci invalidi nadure, ali imajo tri dni dodatnega dopusta in ali
se spoštuje prepoved neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega
časa. Podrobno jih je zanimalo spoštovanje določb 137. člena ZDR, pravice v skladu z
ZPIZ-1 in določbe 40. čelna ZZRZI. Na koncu nadzora so obdelali še področje
varnosti in zdravja pri delu, kjer so podrobneje pogledali, koliko je bilo nezgod pri
delu v preteklem in tekočem letu. Po pregledu dokumentacije sta napisala ugotovitve
v zapisnik in podpisala vsako stran zapisnika. En izvod zapisnika sta pustila v
podjetju. Ţe v zapisniku sta napisala, da bo izdana ureditvena odločba, vendar
ukrepov iz VPD ne bosta izrekla.
5. 1. 3 Sklep
Po sedmih dneh je bila izdana odločba, ki vsebuje vse obvezne elemente ZUP.
V odločbi je zahtevano, da je delodajalec dolţan zagotoviti izvajanje zakonov, drugih
predpisov, kolektivnih pogodb, zato mora upoštevati določbo 37. člena ZZRZI in
urediti sistematizacijo delovnih mest, v kateri se predvidijo delovna mesta, ki so
primerna za zaposlitev invalidov, in urediti druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo
na delovnem mestu. Rok izvršitve je bil dva meseca po prejemu odločbe in
delodajalec je moral v roku 8 dni od izteka roka za odpravo nepravilnosti pisno
poročati Inšpektoratu RS za delo, kot to določa 15. a-člen ZIN. V obrazloţitvi so še
enkrat opisali dejstva in razloţili, kaj manjka in kaj morajo narediti, našteli so pravno
podlago za izdajo odločbe in podrobneje razloţili sankcije v primeru neupoštevanja
odločbe. V pravnem pouku so razloţili, kam se lahko pritoţijo in rok za pritoţbo.
Po nekaj mesecih je sledil kontrolni pregled v zvezi s kontrolo kršitve odločbe. Prav
tako je bil napisan zapisnik, kjer so ugotovili in zapisali, da je bila sistematizacija
sprejeta in da so bila delovna mesta za invalide določena in da je bilo podano tudi
mnenje sindikata.
Celoten potek inšpekcijskega nadzora je potekal natanko, kot določajo zakoni, ki jih
morajo inšpektorji upoštevati. Odločba je bila izdana v roku in tudi kontrolni pregled
je sledil. Vseskozi pa sta bila inšpektorja dosegljiva za vprašanja, na katera sta
odgovorila takoj oziroma v nekaj dnevih.
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5. 2 IZREDNI PREGLED II

Drugi izredni pregled se je zgodil zaradi neprijavljene nezgode pri delu.
5. 2. 1 Opis dejstev
Delavec se je poškodoval na delovnem mestu. Odpeljan je bil k zdravniku in izpolnjen
je bil obrazec ER8.
5. 2. 2 Potek postopka
Inšpektor se je ponovno identificiral in povedal, zakaj se opravlja pregled in kateri
zakon mu to omogoča. Prisotna sta bila zakoniti zastopnik in vodja kadrovske sluţbe.
Inšpektor je zahteval pogled v dokumentacijo, in sicer v izpise prihoda in odhoda iz
dela poškodovanega delavca ter plačilni list meseca, v katerem se je zgodila
poškodba ter bolniški list.
5. 2. 3 Sklep
Po pregledu dokumentacije je inšpektor izpolnil zapisnik o opravljenem inšpekcijskem
nadzoru. Tudi ta zapisnik je bil narejen kot obrazec Ministrstva za delo, druţino in
socialne zadeve, sestavljen na podlagi 14. člena ZID. Sestavljen je v obliki
vprašalnika in na koncu je sledila ugotovitev pregleda. Pri pregledu dokumentacije je
inšpektor ugotovil, da prijave nezgode pri delu ni bilo, ker je bil delavec na bolniški
samo tri dni. Ker ni bilo kršitve, tudi ni izrekel ukrepov in tudi odločba ni bila izdana.
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6 ZAKLJUČEK
Nadzorstvo, za katerega je značilno, da je enostransko pravno razmerje do
nadzorovanega subjekta ali objekta, je nujna zahteva za pravno, socialno in
demokratično drţavo. Prav zato je inšpekcijski nadzor pomembna funkcija pri
izvajanju sprejetega pravnega reda. S sprejemom Zakona o inšpekcijskem nadzoru
so poenotili delovanje vseh drţavnih inšpekcijskih sluţb, zagotovljene so enake
moţnosti ukrepanja z vsemi pooblastili za zagotavljanje učinkovitega nadzora nad
izvajanjem predpisov, za katere so pristojni. Zakon o inšpekcijskem nadzoru ureja
splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, poloţaj, pravice in
dolţnosti inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora in inšpekcijske ukrepe. Je
splošni sistemski zakon na področju inšpekcije in hkrati organizacijski, materialni in
postopkovni predpis, ki se uporablja za vprašanja, ki niso urejena s posebnimi
zakoni. Inšpektorji pa morajo upoštevati tudi Zakon o splošnem upravnem postopku,
vendar pa ZIN določa nekatere postopkovne posebnosti v primerjavi z ZUP, ki
izraţajo prednost učinkovitosti nadzora zaradi varstva javne koristi. Inšpekcijski
postopek se tako vedno začne po uradni dolţnosti, poloţaj stranke pa ima zavezanec
ne prijavitelj. Po ZIN ima inšpektor tudi večja pooblastila kot po ZUP. ZIN določa še
štiri dodatna načela.
Zakon o inšpekcijskem nadzoru dopolnjuje Zakon o inšpekciji dela, ki je temeljni akt
Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Učinkovitost inšpektorata se prepleta tako s
kvantitativnimi sredstvi kot tudi kvalitativnimi sredstvi. Za oceno dela inšpektorata kot
celote sta vsekakor zelo pomembni njegova učinkovitost in uspešnost. Učinkovitost
predstavlja predvsem obseg opravljenega dela in hitrost ukrepanja, uspešnost pa
predvsem odraz dela inšpektorata na določenem področju.
Vendar pa pravih podatkov o uspešnosti in učinkovitosti dela inšpekcij še nimamo,
ker so šele z letom 2008 inšpekcijske sluţbe začele z zbiranjem podatkov, ki jih konec
leta pošljejo Inšpekcijskemu svetu, ki je tudi pripravil metodologijo za spremljanje
podatkov.
Inšpekcije so organizirane kot organ v sestavi ministrstva, kar je nujno za
zagotovitev neodvisnosti inšpektorata. Inšpektorati izdajajo konkretne upravne akte
na prvi stopnji, ministrstva pa so pristojna za odločanje na pritoţbe zoper akte na
drugi stopnji, kar zagotavlja večjo zakonitost in objektivnost.
Obveščanje javnosti zahteva ZIN in ga zaradi poznavanja problematike najlaţje
izvajajo neposredno v inšpektoratu; inšpektorji za svoje izjave v celoti odgovarjajo.
Vendar pa kljub obveščanju preko javnih medijev in spletnih strani, ljudje še vedno
ne vedo, zakaj in kaj delajo inšpektorji. Med številčno zakonodajo in pravilniki se ne
znajdejo in zato ne prijavijo zadeve, čeprav bi imeli vso zakonsko podlago, po drugi
strani pa prijavljajo zadeve, ki nimajo nikakršne pravne podlage in samo
obremenjujejo inšpektorje. Z reformami uvedena svetovalna funkcija je vsekakor
velik doprinos, ki se ga tako podjetja kot fizične osebe veliko posluţujejo, zato je
odrejenih manj ukrepov in tudi kršitve in prekrški so manjši kot pred leti.
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Namen moje diplomske naloge je bil predstaviti pomen nadzora nad upoštevanjem
zakonov. Z zakonom o inšpekcijskem nadzoru naj bi tako izvršilna veja oblasti, ki je
zakon predlagala, in zakonodajna veja oblasti, ki je zakon sprejela, pripravili
normativni temelj, ki naj bi prispeval k bolj konstruktivnemu delovanju inšpekcij,
izboljševanju področja ureditve inšpekcijskih sluţb, skladnosti njihovega delovanja s
splošnimi načeli delovanja uprave in transparentnosti njihovega delovanja. Drţava
mora zagotavljati takšno pravno zavest svojih drţavljanov, da bodo le ti ţiveli in
delovali v duhu zakona. Skladno s tem mora sprejemati in se zavzemati za sprejem
take normativne ureditve, ki bo njenim pooblaščencem omogočala, da pri svojem
delovanju zakona uporabljajo in uveljavljajo ter s tem sledijo primarnemu cilju –
pravni drţavi, ki temelji in deluje na podlagi zakona.
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--------------------------------------
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