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Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

določba

pojasnilo

1

Ustava Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 –
UZ70a

42. člen

1

tč.

predpis

določba

pojasnilo

1.1

Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/
Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14

1.2

2

Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/

tč.

pristojnosti in naloge predsednika pokrajine

določba

pojasnilo

1

Izda službeno izkaznico in značko pokrajinskega inšpektorja.

18. člen*

8

* Predlagana sprememba in dopolnitev zakona.

1.3

Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinske uprave

določba

pojasnilo

1

Inšpektor samostojno vodi postopek in izdaja odločbe in sklepe v
upravnem in prekrškovnem postopku.
Izvaja ukrepe, določene z ZIN.

18. člen

8

32. člen

11, 12

2
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Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru
/ZIN/

2

Izvajanje določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ ima finančne posledice za državni proračun v
okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi
pristojnostmi.
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o inšpekcijskem nadzoru
/ZIN/ znaša … EUR.
3

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in
dopolnitev Zakona o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/

1

Ustava RS v prvem odstavku 120. člena (organizacija in delo uprave) določa, da organizacijo
uprave, njene pristojnosti in imenovanje njenih funkcionarjev določa zakon.
Inšpekcijski nadzor

3.1
2

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov,
izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Področje
inšpekcijskega nadzora ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/. ZIN tako ureja splošna načela
inšpekcijskega nadzora, organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev,
pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja,
povezana z inšpekcijskim nadzorom.

3

Na tem mestu moramo opomniti, da se ZIN (razen določb o organizaciji) uporablja tudi za
inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo organi lokalnih skupnosti, kolikor ni z zakonom, ki ureja lokalno
samoupravo, ali z drugim zakonom določeno drugače (3. člen ZIN).

3.1.1

V ZIN so kot izhodiše postavljena nekatera načela, in sicer:
• načelo samostojnosti, po katerem so inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v
okviru svojih pooblastil samostojni (4. člen ZIN);
• načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov, po katerem inšpektorji
opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov
pravnih in fizičnih oseb (5. člen ZIN);
• načelo javnosti - inšpektorji obveščajo javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če je to
potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb, ter v primerih, kadar je to potrebno
za zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma njihovih odločb (6. člen ZIN);
• načelo sorazmernosti, po katerem morajo inšpektorji opravljati svoje naloge tako, da pri
izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je
nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Pri izbiri ukrepov inšpektor izreče
ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši, če je s tem dosežen namen predpisa. Pri določitvi roka za
odpravo nepravilnosti mora upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in
okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična ali pravna oseba ob dolžni
skrbnosti odpravi nepravilnosti (7. člen ZIN)

4

3.1.2
5

2

Načela inšpekcijskega nadzora

Pokrajinska inšpekcija

V skladu z določilom 49. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ se ta opravljanje nadzora nad
izvajanjem predpisov, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanovi pokrajinska
inšpekcija. Sledna opravlja tudi prenesene naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti.
Inšpekcijski nadzor neposredno opravljajo pokrajinski inšpektorji. Za določitev pogojev za opravljanje
inšpekcijskega nadzora, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti pokrajinskih inšpektorjev se uporavlja
zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
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Inšpektorji

6

Inšpekcijski nadzor neposredno opravljajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi1. Zakon določa za inšpektorja prepoved opravljanja dejavnosti oziroma dela za
drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za
znanstveno ali pedagoško delo. Inšpektor mora varovati tajnost, s katero se seznani pri opravljanju
nalog inšpekcijskega nadzora (ta dolžnost tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja).
Posebej pa je pomembno, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih
informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

7

ZIN pa opredeljuje tudi posebne odgovornosti inšpektorjev2, to je, da je inšpektor odgovoren:
• če pri opravljanju nalog nadzora opusti izvršitev nalog oziroma ne sprejme ustreznih ukrepov, ki
jih je skladno z zakonom dolžan izvršiti oziroma sprejeti;
• če ne poda prijave oziroma ne obvesti pristojnih organov o kršitvah zakonov ali drugih
predpisov, ki jih je ugotovil pri izvrševanju nalog inšpekcijskega nadzora,
• če opravlja dejavnost oziroma dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja
naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno in pedagoško delo (17. člen ZIN).

8

Inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe
in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku. Inšpektor je pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora dolžan upoštevati navodila in usmeritve predstojnika oziroma nadrejenega. Pooblastilo za
opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico. (18. člen ZIN).
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/
V 18. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru se doda šesti odstavek, ki se glasi:
'Služeno izkaznico pokrajinskega inšpektorja izda predsednik pokrajine.'

9

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora, če pa
inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor
pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

3.1.3.1 Pooblastila inšpektorja
10 ZIN taksativno našteva pooblastila inšpektorja, ki ima pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:
• pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago,
snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo
državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov 3,

Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, je lahko za inšpektorje imenovana oseba, ki ima:
• univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
• najmanj pet let delovnih izkušenj,
• strokovni izpit za inšpektorja (Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za
inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, mora pa opraviti strokovni izpit v roku
enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. Dokler nima strokovnega izpita za inšpektorja, lahko opravlja
dejanja v postopku pred izdajo odločbe). Inšpektor se razreši, če v predpisanem roku iz razlogov, ki so na
njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita. (12. člen)
2 Kršitve posebnih odgovornosti so težje disciplinske kršitve. Inšpektor, proti kateremu je uveden disciplinski
postopek zaradi težje disciplinske kršitve, ne sme do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti opravljati nalog
inšpekcijskega nadzora.
3 Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe,
ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k opremi in napravam. Če zavezanec brez upravičenih
razlogov ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost opravlja, ima inšpektor pravico vstopiti v prostor
mimo volje zavezanca ob pomoči policije. Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno nastane, nosi
zavezanec.
Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. Če mora
inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pregledati posamezne prostore v stanovanju, pa temu lastnik
oziroma uporabnik nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča. Pri tem zakon
določa razloge in pogoje, ko sodišče dovoli tak ogled (npr. če obstajajo razlogi za sum, da se v stanovanju opravlja
nedovoljena dejavnost; da se v stanovanju hranijo predmeti, živali ali druge stvari v nasprotju s predpisi …) Pri
pregledu stanovanjskega prostora morata biti navzoči dve polnoletni osebi kot priči.
1
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ZIN

3.1.3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo,
kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju, ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki
mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk
podatkov ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje,
napeljave in druge predmete iz prve alineje,
reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
opraviti navidezni nakup na način, da se po opravljenem nakupu izkaže s službeno izkaznico, če
se na ta način lahko ugotovijo znaki prekrška oziroma podatki o kršitelju,
opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora (npr. za največ 15 dni
odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi,
če meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov; o tem se izda potrdilo)
(19. člen).

3.1.3.2 Ukrepi inšpektorja
11 Za učinkovito izvrševanje inšpekcijskega nadzora zakon določa ukrepe, ki jih lahko uporabi
inšpektor ob ugotovljenih kršitvah zakonov ali drugih predpisov. Načeloma ima inšpektor dve vrsti
ukrepov - "preventivne" in "represivne".
Inšpektor s ciljem preventivnega ukrepanja:
• odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje
inšpekcije,
• preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov
in drugih predpisov,
• na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti,
• ustno opozarja na nepravilnosti (opomin) ter na njihove posledice in določi rok za njihovo
odpravo (svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo pomanjkljivosti navede v
zapisniku; če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, izreče inšpektor druge ukrepe v
skladu z zakonom).
Ob ugotovljenih kršitvah pa uporabi inšpektor z zakonom določene "represivne" ukrepe. Tako ima
inšpektor, če pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug
predpis, pravico in dolžnost:
• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi 4;
• izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških;
• podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
• odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim
predpisom;
• predlagati odvzem s kaznivim dejanjem ali prekrškom pridobljene premoženjske koristi;
• predlaga ukrepanje drugim inšpekcijam.5

Če zavezanec v danem roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo
začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali.
Inšpektor začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali, ne da bi prej določil rok za odpravo
nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za
nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Inšpektor lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali
so s kršitvami nastali, tudi v primeru, ko ugotovi, da kljub izdani odločbi zavezanec ponovi kršitev.
5 V primeru, da inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa
oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah
sestavi zapisnik, ki ga skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji.
4

4

12 Zelo pomemben ukrep inšpektorja je ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti. Inšpektor ima pravico
odrediti zapečatenje poslovnih ali proizvodnih prostorov, objektov ali drugih prostorov, v katerih se
opravlja dejavnost, oziroma delovnih sredstev, naprav in opreme, s katero se opravlja dejavnost. Če
zavezanec ne spoštuje odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti, lahko inšpektor z odločbo naloži
podjetjem, ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode, plina ter za telekomunikacijske
zveze, da zavezancu v roku treh dni ustavijo njihovo dobavo oziroma prekinejo telekomunikacijske
zveze (35. člen ZIN).
3.1.4

Odškodninska odgovornost samoupravne lokalne skupnosti

13 ZIN vsebuje tudi določbe o odškodninski odgovornosti samoupravne lokalne skupnosti. Tako določa,
da samoupravna lokalna skupnost odgovarja za premoženjsko škodo, ki je bila zavezancu ali drugi
osebi povzročena s protipravnim dejanjem ali opustitvijo inšpektorja pri izvajanju nalog
inšpekcijskega nadzora (samoupravna lokalna skupnost pa ima nasproti inšpektorju regresni
zahtevek, če je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti). Zavezanec ali tretja oseba
lahko zahtevata povračilo škode neposredno od inšpektorja le v primeru, ko je škoda nastala zaradi
kaznivega dejanja inšpektorja (37. člen ZIN).
3.1.4

Postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora

14 ZIN vsebuje nekatere procesne določbe glede postopanja inšpektorjev. Inšpekcijski postopek je
postopek, ki se vodi po uradni dolžnosti. Vodi ga inšpektor kot uradna oseba 6, položaj stranke v
postopku inšpektorja pa ima zavezanec (v zakonu je posebej določeno, da vlagatelji pobud, prijav,
sporočil ali drugih vlog nimajo položaja stranke). Ne glede na to pa je z zakonom določeno, da
inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti
in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih; obravnavati pa mora tudi anonimne
prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne.
15 V primeru, da je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve
zakona ali drugega predpisa, inšpektor ustavi postopek s sklepom (v njegovi obrazložitvi navede
obseg opravljenega nadzora in razloge za ustavitev postopka). V obrazložitvi odločbe, s katero
inšpektor naloži zavezancu določene ukrepe, se navede tudi obseg opravljenega nadzora in
ugotovitve, v katerih delih nadzora je inšpektor ugotovil, da zavezanec ni kršil predpisov.
16 Inšpekcijski nadzor se lahko predhodno najavi. Zavezanec, njegov zakoniti ali statutarni zastopnik,
pooblaščenec in odgovorna oseba zavezanca lahko prisostvujejo opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njihova prisotnost ovirala učinkovitost
inšpekcijskega nadzora (o slednjem izda inšpektor poseben sklep). V primeru, da ti niso navzoči,
lahko inšpektor ravno tako opravi vsa dejanja v postopku in izvede vse dokaze. Odgovorna oseba
zavezanca mora dati na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo in
izjavo v zvezi s predmetom nadzora.
17 Če ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor pred izdajo odločbe pošlje 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 se zavezancu vroči tako, da se izroči kateremu od
zaposlenih oziroma, če to ni mogoče, pusti v objektu). Po preteku roka inšpektor izda odločbo, ne da
bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke.
18 Če je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter zavezancu določil rok za njihovo
odpravo, mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja. Sicer pa je v
zakonu izrecno določeno, da pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s
posebnim zakonom ni drugače določeno.
19 Stroške inšpekcijskega postopka, ki so bili nujni za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo, da je
zavezanec kršil zakon ali drug predpis, trpi zavezanec. Če se inšpekcijski postopek ustavi (ko je
Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin,
pomembnih za odločitev, lahko po pooblastilu glavnega inšpektorja opravljajo tudi druge uradne osebe, zaposlene v
inšpekciji. Te osebe nimajo inšpekcijskih pooblastil in tudi ne morejo izdajati odločb in sklepov, s katerimi se ustavi
postopek.
Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali
posamezniki, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev postopka.
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ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa), trpi stroške inšpekcijskega
postopka organ. Organ trpi tudi stroške dejanj oziroma opravil v inšpekcijskem postopku, ki se
nanašajo na tisti del nadzora, pri katerem niso bile ugotovljene nepravilnosti. Če je bil inšpekcijski
postopek izveden na podlagi lažne prijave, trpi stroške postopka prijavitelj.
20 Zakon predpisuje nekatere denarne kazni za kršitve določb ZIN - npr. za oviranje ali onemogočenje
vstopa inšpektorja v prostore, objekte ali k napravam; za onemogočanja nemotenega opravljanja
nalog inšpekcijskega nadzora; nespoštovanje odrejenih ukrepov inšpektorja… - med drugim tudi
denarno kazen za fizično osebo, ki poda inšpekciji lažno prijavo.
Ključne besede
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava, inšpekcijski
nadzor.

Uporabljene kratice
Ustava RS

-

ZIN

-

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a).
Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/14).

Viri
Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14).
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