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ZADEVA:   Poročilo o izvedbi strateških usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma 
inšpekcij v letu 2015 – NOVO GRADIVO ŠT. 1

1. Predlog sklepov vlade: 
Na podlagi 21. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) in drugi 
odstavek 11.a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 40/14) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. 
sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet
inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015.   

   mag. Darko Kraševec
   GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- ministrstva
- Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Štefka Korade Purg, vodja sektorja, Ministrstvo za javno upravo
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

– /
5. Kratek povzetek gradiva
Na podlagi 3. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2015
Ministrstvo za javno upravo do 15. 2. 2016 seznani Vlado Republike Slovenije s poročilom o 
izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015. 

GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si
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6. Presoja posledic za: 
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40 000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja. DA/NE

Datum objave: /
V razpravo so bili vključeni: /
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: /
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA/NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade
DA/NE

Boris Koprivnikar                                                                
         MINISTER 

Priloga: 
- Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij za leto 2015
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POROČILO O IZVEDBI STRATEŠKIH USMERITEV IN PRIORITET INŠPEKTORATOV 
OZIROMA INŠPEKCIJ

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi Strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov 
oziroma inšpekcij v letu 2015 sprejela sklep št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2015, ki določa, da: 

- Ministrstvo za javno upravo do 15. 2. 2016 seznani vlado s poročilom o izvedbi strateških 
usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015. Na tej podlagi je 
Ministrstvo za javno upravo zbralo poročila ministrstev, kot sledi v nadaljevanju. Svojega 
poročila ni posredovala Javna agencija Republike Slovenije za civilno letalstvo; 

- Ministrstva, inšpektorati v njihovi sestavi in inšpekcije, ki delujejo v ministrstvih, na svojih 
spletnih straneh objavijo kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, 
upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. Vezano na izvedbo sklepa vlade so 
ministrstva tudi poročala o javni objavi kriterijev za določanje prioritetnih inšpekcijskih 
nadzorov, upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju in sicer: 

- Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/programske_usmeritve/

- Finančna uprava Republike Slovenije 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Inspekcijski_nadzor/Opis/Kriterij
i_za_dolocanje_prioritetnih_inspekcijskih_nadzorov.pdf

- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 
http://www.unp.gov.si/si/proracunska_inspekcija/

- Urad za meroslovje http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/meroslovni_nadzor/

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
http://www.ikglr.gov.si/si/o_inspektoratu/programi_dela_inspektorata/

- Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/
- Inšpektorat RS za kulturo in medije 

http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/inspektorat_republike_slovenije_za_kulturo_i
n_medije

- Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 
http://www.mnz.gov.si/si/varnost_in_nadzor/inspektorat_rs_za_notranje_zadeve/inspek
cijski_nadzor/

- Inšpektorat za javni sektor
http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspektorat_za_javni_sektor_organ_v_sestavi/

- Inšpektorat za obrambo
http://www.mo.gov.si/si/o_ministrstvu/organizacija/inspektorat_rs_za_obrambo/

- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
http://www.mo.gov.si/si/o_ministrstvu/organizacija/inspektorat_rs_za_varstvo_pred_nar
avnimi_in_drugimi_nesrecami/

- Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo 
http://www.ii.gov.si/si/o_inspektoratu/porocila_o_delu_in_letni_nacrt_dela/

- Pomorska inšpekcija http://www.up.gov.si/si/varnost_plovbe/pomorska_inspekcija/
- Javna agencija za civilno letalstvo ni podatka
- Inšpektorat RS za okolje in prostor 

http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/strateske_usmeritve/
- Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost

http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/Info_sredisce/Inspekcijske_dol
ocbe/Izhodisca_URSJV.pdf
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- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
http://www.iss.gov.si/si/predstavitve_in_porocila/

- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport  
http://www.iss.gov.si/si/predstavitve_in_porocila/

- Inšpektor v MIZŠ za opravljanje nadzora na področju elektronskega podpisovanja
Na spletni strani kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov niso objavljeni, 
ker inšpektor za elektronsko podpisovanje vrši nadzor pri overiteljih, ter njihovih 
prijavnih službah na celotnem ozemlju Republike Slovenije (vse upravne enote, vse 
davčne izpostave, vse poslovalnice NLB, d.d., poštne poslovalnice po seznamu: 
http://www.posta.si/postoffices.aspx?nodeid=491, prijavna služba Ministrstva za 
obrambo ter Banke Slovenije) na način, da vse overitelje (razen overitelja na Ministrstvu 
za obrambo) v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v Register overiteljev ter izdajajo 
kvalificirana digitalna potrdila, pregleda po vseh določili ZEPEP dva krat na leto, 
overitelja na Ministrstvu za obrambo pa en krat na leto.

- Tržni inšpektorat Republike Slovenije http://www.ti.gov.si/si/storitve/kriteriji_za_nadzor/
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

http://www.zi.gov.si/si/storitve/gospodarski_subjekti/prioritetni_inspekcijski_nadzori_v_l
etu_2015_in_kriteriji_za_njihovo_dolocitev_ob_upostevanju_ocene_tveganja_na_posa
meznem_podrocju/

- Inšpekcija za kemikalije na Uradu RS za kemikalije
http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/inspekcijski_nadzor_nad_kemikalijami/strates
ka_usmeritev_in_prioriteta_dela_inspekcije_za_kemikalije_pri_uradu_rs_za_kemikalije/  

- Inšpekcija varstva pred sevanji na Upravi RS za varstvo pred sevanji
http://www.uvps.gov.si/fileadmin/us.gov.si/pageuploads/Razno/Inspekcijavarstvapredse
vanji-splosno.pdf

- Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 
http://www.jazmp.si/si/dovoljenja_s_podrocja_pristojnosti/inspekcijski_nadzori/
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POROČILO O IZVEDBI STRATEŠKIH USMERITEV IN PRIORITET

INŠPEKTORATOV OZIROMA INŠPEKCIJ V LETU 2015

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

1. Inšpektorat Republike Slovenije za delo

IRSD PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba 
sistemskih 
inšpekcijskih 
nadzorov 

1. usmerjene akcije nadzora nad 
izvajanjem delovnopravne 
zakonodaje in zakonodaje s 
področja varnosti in zdravja pri 
delu: 
1.1. na začasnih in premičnih 
gradbiščih, 
1.2. v dejavnosti umetniškega 
uprizarjanja v javnih zavodih, 
1.3. v medijskih hišah; 

2. usmerjene akcije nadzora nad 
izvajanjem delovnopravne 
zakonodaje: 
2.1. v zdravstveni dejavnosti, 
2.2. v pekarnah, 
2.3. v dejavnosti prometa, 
2.4. v odvetništvu,  
2.5. v športnih klubih; 

3. usmerjene akcije s področja 
nadzora varnosti in zdravja pri 
delu: 
3.1. pri delodajalcih, izbranih na 
osnovi metodologije naključnih 
številk (»reprezentativni vzorec«), 
3.2. v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev azbestu, 
3.3. v zvezi s škodljivim hrupom 
na delovnih mestih, 
3.4. v zvezi z delovno opremo, ki 
jo delodajalci uporabljajo v delovnem 
procesu, 
3.5. v zvezi s psihosocialnimi 
dejavniki tveganja na delovnih 
mestih, 

1. usmerjene akcije nadzora nad 
izvajanjem delovnopravne 
zakonodaje (DR) in zakonodaje s 
področja varnosti in zdravja pri 
delu (VZD): 
1.1. na začasnih in premičnih 
gradbiščih – opravljenih 2349 
pregledov s področja VZD in 1412 
pregledov s področja DR, 
1.2. v dejavnosti umetniškega 
uprizarjanja v javnih zavodih –
opravljenih 25 pregledov s področja 
DR in 20 pregledov s področja VZD, 
1.3. v medijskih hišah –
opravljenih 35 pregledov s področja
DR in 13 pregledov s področja VZD; 

2. usmerjene akcije nadzora nad 
izvajanjem delovnopravne 
zakonodaje: 
2.2. v pekarnah – opravljenih 
361 pregledov s področja DR in 40 
pregledov s področja VZD, 
2.3. v dejavnosti prometa –
opravljenih 214 pregledov, 
2.4. v odvetništvu – opravljenih 
191 pregledov; 

Predvidene akcije v zdravstveni 
dejavnosti ni bilo mogoče opraviti 
zaradi še vedno nejasna razmejitve 
pristojnosti med nadzornimi organi 
(Zdravstveni inšpektorat RS). 

Predvidene akcije v športnih klubih
ni bilo mogoče izvesti zaradi nejasne 
oziroma neusklajene zakonodaje; 
zakonodaja je še v pripravi. 

3. usmerjene akcije s področja 
nadzora varnosti in zdravja pri 
delu: 
3.1. pri delodajalcih, izbranih na 
osnovi metodologije naključnih 
številk (»reprezentativni vzorec«) –
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3.6. v zvezi z ustreznostjo 
varnostnih listov pri uporabi nevarnih 
kemičnih snovi; 

4. socialna inšpekcija: 
predvsem nadzor zagotavljanja 
strokovnosti dela v okviru veljavnih 
predpisov ter spodbujanje in 
zagotavljanje individualiziranega 
pristopa pri obravnavi vsakega 
posameznega uporabnika pri 
izvajalcih: 

1. centri za socialno delo, 
2. koordinatorji za 

preprečevanja nasilja v 
družini, 

3. koordinatorji obravnave v 
skupnosti na področju 
duševnega zdravja,  

4. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo 
starejših, 

5. izvajalci storitve pomoč 
družini na domu kot socialna 
oskrba na domu, 

6. izvajalci storitve socialni 
servis, 

7. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo 
odraslih oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, s 
težavami v duševnem 
zdravju, s senzornimi 
motnjami, motnjami v gibanju 
in z napredovano kronično 
oziroma neozdravljivo 
boleznijo ob koncu življenja, 

8. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo otrok 
in mladoletnikov z zmerno, 
težjo ali težko motnjo v 
duševnem razvoju, 

9. izvajalci storitve vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji

5. nadzor na področju nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij:  

 predviden redni inšpekcijski 
nadzor pri 15 izvajalcih 
postopkov za ugotavljanje in 
potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij

opravljenih 878 pregledov, 
3.2. v zvezi z izpostavljenostjo 
delavcev azbestu – opravljenih 93 
pregledov, 
3.3. v zvezi s škodljivim hrupom 
na delovnih mestih – opravljenih 138 
pregledov, 
3.4. v zvezi z delovno opremo, ki 
jo delodajalci uporabljajo v 
delovnem procesu – opravljenih 76 
pregledov, 
3.6. v zvezi z ustreznostjo 
varnostnih listov pri uporabi nevarnih 
kemičnih snovi – opravljenih 28 
pregledov; 

Usmerjena akcija nadzora glede 
psihosocialnih dejavnikov 
tveganja na delovnih mestih bo 
opravljena v letu 2016. 

4. socialna inšpekcija: 
Nadzor zagotavljanja strokovnosti 
dela ter spodbujanje in zagotavljanje 
individualiziranega pristopa pri 
obravnavi vsakega posameznega 
uporabnika je bil opravljen pri 
izvajalcih: 

1. centri za socialno delo, 
2. koordinatorji za 

preprečevanja nasilja v 
družini, 

3. koordinatorji obravnave v 
skupnosti na področju 
duševnega zdravja,  

4. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo 
starejših, 

5. izvajalci storitve pomoč 
družini na domu kot socialna 
oskrba na domu, 

6. izvajalci storitve socialni 
servis, 

7. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo 
odraslih oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, s 
težavami v duševnem 
zdravju, s senzornimi 
motnjami, motnjami v 
gibanju in z napredovano 
kronično oziroma 
neozdravljivo boleznijo ob 
koncu življenja, 

8. izvajalci storitve 
institucionalno varstvo otrok 
in mladoletnikov z zmerno, 
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težjo ali težko motnjo v 
duševnem razvoju, 

9. izvajalci storitve vodenje, 
varstvo in zaposlitev pod 
posebnimi pogoji. 

Opravljenih je bilo 71 pregledov. 

5. nadzor na področju nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij – opravljen 
redni inšpekcijski nadzor pri 15 
izvajalcih

Izvedba  
prioritetnih 
inšpekcijskih 
nadzorov na 
osnovi prejetih 
pobud in prijav, 
katerih je 
prednostna 
obravnava 
upravičena z 
vidika javnega 
interesa
Izvedba 
inšpekcijskih 
nadzorov na 
osnovi ostalih 
prejetih pobud in 
prijav

Inšpektorat RS za delo je v letu 2015 prejel 6.618  novih prijav, zaposlenih 
pa je povprečno 78 inšpektorjev, ki so v letu 2015 opravili 16 tisoč 
inšpekcijskih nadzorov. 

Prednostnih inšpekcijskih nadzorov se v evidencah ne ločuje, v skladu z 
drugim odstavkom 14. člena Zakona o inšpekciji dela pa IRSD prednostno 
obravnava prijave, iz katerih nedvoumno izhaja verjetnost:

- da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe iz 19. člena 
tega zakona ali

- da gre za kršitev pravic večjega števila delavcev pri zavezancu na 
podlagi predpisov, za nadzor nad katerimi je pristojen inšpektorat.

IRSD okvirno 90 % nadzorov opravi na podlagi prejetih prijav. Tudi v 
usmerjenih akcijah nadzora – ki sicer predstavljajo okvirno 35 % vseh 
opravljenih nadzorov – so namreč pregledi v pretežni meri opravljeni pri 
zavezancih, na katere so se nanašale tudi prejete prijave. 

Uvedeni 
prekrškovni 
postopki

2847 uvedenih prekrškovnih 
postopkov

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih 
nadzorov

1. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v 
pekarnah (april 2015) – IRSD je k sodelovanju v akciji povabil 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (ki pa se 
akcije ni udeležila), o njej sta bila obveščena tudi TIRS in FURS 

2. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje ter 
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v pekarnah (marec 
2015) – udeležila sta se je TIRS in FURS

3. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v 
dejavnosti prometa – k sodelovanju smo povabil i  FURS in 
Inšpektorat RS za infrastrukturo, vendar so se odzvali v omejenem 
obsegu

4. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v 
medijskih hišah – v akciji je sodelovala FURS

5. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v 
odvetništvu – k sodelovanju smo povabili FURS, ki je po zaključku 
akcije pridobila informacije o ugotovitvah IRSD in dokumentacijo, ki 
so jo naši  inšpektorji pridobili v okviru akcije

6. Koordinirana preventivna akcija 0,0 šofer – trezna odločitev – 2015 
(koordinator: Ministrstvo za zdravje, sodelujočih več nadzornih 
organov) 

Inšpektorji so sodelovali tudi v nekaterih skupnih akcijah, organiziranih v 
okviru regijskih koordinacij. 
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2. Ministrstvo za finance

1. Finančna uprava Republike Slovenije

FURS PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

V letu 2015 so bili načrtovali ciljno 
usmerjeni nadzori na tveganih 
področj ih,  upoštevana je bi la 
pomembnost javno finančnih 
prihodkov. Načrtovali smo 5.530 
nadzorov. Posebej smo načrtovali 
nadzore na področju davka na 
dodano vrednost, davkov in 
prispevkov od dohodkov fizičnih 
oseb, davka od dohodkov pravnih 
oseb in davka od dohodkov iz 
dejavnosti, poslovanja z davčnimi 
oazami ter obravnavo fizičnih 
oseb, katerih premoženje in 
trošenje je izrazito nesorazmerno 
prijavljenim dohodkom v 
določenem obdobju. Posebna 
pozornost je bila v nadzoru 
planirana na področju sive 
ekonomije.

Področje transfernih cen je 
aktualno zaradi pomembnosti 
mednarodnega poslovanja, ki je 
nujno za gospodarsko rast 
države, ob tem je potrebno 
zagotoviti, da ne prihaja do 
neupravičenega prenašanja 
dobičkov iz države. Izbor 
zavezancev za davek za izvedbo 
sistemskih inšpekcijskih nadzorov 
je temeljil na načelu 
pomembnosti davka, ki ga 
zavezanec za davek prispeva v 
javnofinančne prihodke, 
upoštevana je bila tudi 
pomembnost preventivnega 
delovanja, kjer se z nadzori pri 
novo registriranih zavezancih 
skuša zagotoviti visoko začetno 
stopnjo prostovoljnega 
plačevanja davčnih obveznosti.

Strateške usmeritve in načrti so bili v 
letu 2015 realizirani oz. preseženi. 
Skupaj je bilo izvedenih 6.175 
finančnih inšpekcijskih nadzorov in 
ugotovljene dodatne davčne 
obveznosti v višini 99 milijonov EUR. 
Število nadzorov je bilo glede na letni 
načrt preseženo za 12 %, medtem ko 
so dodatne davčne obveznost i   
dosegle 93 % načrtovanih za leto 
2015 (v to število niso zajeti podatki s 
področja preiskav). Prav tako je bilo 
preseženo število izvedenih nadzorov 
na področju sive ekonomije.

Na področju nadzora davkov in (brez 
transfernih cen), je bilo v letu 2015 
opravljenih 5.825 inšpekcijskih 
nadzorov. V to število so vključeni 
tudi nadzori na področju sive 
ekonomije. Dodatno ugotovljene 
davčne obveznosti znašajo 76,6 
milijonov EUR.

Na področju preiskav je bilo v letu 
2015 izvedenih 114 inšpekcijskih 
nadzorov, pri katerih je bilo dodatno 
ugotovljene davčne obveznosti v 
višini 19,6 milijonov EUR.

Na področju transfernih cen je bilo v 
letu 2015 izvedenih 13 davčnih 
inšpekcijskih nadzorov, pri tem je bilo 
dodatno obračunanih 21,8 milijonov 
EUR dajatev ter ugotovljenih za 31,1 
milijonov EUR drugih posrednih 
finančnih učinkov (zmanjšanje 
izgube). Poleg navedenih merljivih 
učinkov je potrebno upoštevati 
povečanje obračunanih davčnih 
obveznosti v oddanih davčnih 
obračunih, ki so med drugim 
posledica preventivnih nadzorov.
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Na področju carin in trošarin je 
bilo načrtovanih nekaj čez 200 
nadzorov, ostalo so nadzori 
drugih dajatev, skupne kmetijske 
politike in okoljskih dajatev.

Na področju iger na srečo je 
FURS pri planiranju sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov zasledoval 
cilje, ki se nanašajo na 
preglednost poslovanja 
koncesionarjev, odgovorno 
prirejanje iger na srečo, nadzor 
tveganj, ki se nanašajo na pranje 
denarja, goljufije in druga kazniva 
dejanja ali ravnanja v nasprotju z 
javnim redom

Na področju carin, trošarin in 
okoljskih dajatev, skupne kmetijske 
politike, okoljskih dajatev, Zakona o 
prevozih v cestnem prometu  in 
Zakona o preprečevanju zamud pri 
plačilih, je bilo v letu 2015 opravljenih 
337 inšpekcijski nadzorov. Naknadno 
je bilo obračunanih za 585.073 EUR  
dajatev. 

FURS je v skladu z določili Zakona o 
igrah na srečo (v nadaljnjem 
besedilu: ZIS) v letu 2015 izvajal 
sistemske inšpekcijske nadzore pri 
prirediteljih klasičnih iger na srečo, pri 
koncesionarjih za igralnice in pri 
koncesionarjih za igralne salone, pri 
čemer se je nadzor izvajal 
neposredno, posredno ter preko 
nadzornega informacijskega sistema. 
FURS je tako izvedel 350 sistemskih 
nadzorov. V okviru sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov izpostavljamo 
specifičen nadzor, ki ga je FURS 
izvajal z informacijskim sistemom, v 
katerega so neposredno povezani 
nadzorni informacijski sistemi 
koncesionarjev in sistemi na katerih 
prireditelji prirejajo spletne igre na 
srečo. S tem sistemom se je dnevno 
neposredno spremljalo posamezne 
delovne procese na igralnih 
napravah, ki so v uporabi od trenutka, 
ko koncesionar oziroma prireditelj 
pr ične poslovat i  do prenehanja 
poslovanja.

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

V letu 2015 so bile kot prioriteten 
vzrok za nadzor upoštevane tudi 
prijave z visokim tveganjem, ki so 
imele pomemben vpliv na JFP ter 
na nadzor na področju sive 
ekonomije.

Glede na stopnjo prioritete je bil v 
letu 2015 načrtovan nadzor 
ravnanja v zvezi s 
preprečevanjem nedovoljenega 
prirejanja iger na srečo (preko 
interneta in drugih medijev), 
nedovoljenega opravljanja 
storitev (vključno z 
reklamiranjem) za tujega 
prireditelja iger na srečo, ki v 
Republiki Sloveniji nima koncesije 
ali dovoljenja, organiziranje iger 
oziroma dejavnosti z veriženjem 
vplačil in obljubljanjem dobitkov 
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oziroma plačil.
Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Na podlagi ocene tveganja je bil 
letu 2015 načrtovan nadzor nad 
nedovoljeno namestitvijo igralnih 
naprav in prirejanjem iger na 
srečo na njih v javno dostopnih 
prostorih v lokalih družb, ki 
nimajo pridobljene koncesije za 
prirejanje posebnih iger na srečo.

Nadzori na podlagi prijav z nizko 
ovrednotenim tveganjem zaradi 
omejenih kadrovskih virov niso bili 
izvedeni. 

Ukrepi, ki so bili izvedeni na osnovi 
ostalih prejetih pobud in prijav so se 
nanašali predvsem na sum prirejanja 
iger na srečo brez dovoljenja oziroma 
koncesije in opravljanja storitev za 
tuje prireditelje iger na srečo.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

Finančna uprava RS je v letu 2015 
stor i lcem prekrškov na podlagi  
ugotovljenih kršitev v inšpekcijskih 
postopkih izdala 998 plačilnih 
nalogov in 850 odločb o prekršku. 

Upoštevajoč izdane prekrškovne 
akte je bila v letu 2015 na podlagi 

ugotovljenih kršitev v inšpekcijskih 
postopkov izrečena globa v skupnem 
znesku 3,1 milijonov EUR.

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

Za leto 2015 je bilo planirano, da 
bodo tako kot v prejšnjih letih, 
nadzori izvedeni v okviru RKI, še 
posebej na področju boja zoper 
sivo ekonomijo.

V sodelovanju z drugimi organi, ki 
so pristojni za področje iger na 
srečo, je FURS načrtoval izvedbo 
prioritetnih inšpekcijskih 
nadzorov, ki bodo v skladu z 
načeli zakonitosti, ekonomičnosti 
in transparentnosti.

Skupni inšpekcijski nadzori so se 
izvajali v okviru RKI in so prinesli 
želene rezul tate.  Nadzor i  so se 
izvajali na področju pekarn, sečnje, 
transporta in prodaje lesa, medijskih 
hiš. Posebna pozornost je bila 
namenjena področju dela in 
zaposlovanja na črno, še posebej pri 
tujcih  ter nadzoru gotovinskega 
poslovanja v rizičnih dejavnostih. 

Z namenom zasledovanja večje 
učinkovitosti, se je v letu 2015 
izvajalo, na področju pregona 
nedovoljenega prirejanja iger na 
srečo na igralnih napravah, 
poglobljeno sodelovanje s Policijo, ki 
je zagotavljala asistenco pri izvajanju 
nadzora in Mobilnimi oddelki FURS, 
ki so izvajali preventivni nadzor na 
operativni ravni.

Prav tako so se izvajali poglobljeni 
nadzori pri koncesionarjih v 
sodelovanju s predstavniki Urada RS 
za preprečevanje pranja denarja.
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2. Urad RS za nadzor proračuna 

URSNP PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015

18 18Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

V letnem načrtu dela (LND) za leto 
2015 je bila načrtovana izvedba 
18 rednih inšpekcijskih nadzorov

Končanih je bilo 18 rednih 
inšpekcijskih nadzorov. 

14 12Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in prijav, 
katerih je prednostna 
obravnava upravičena z vidika 
javnega interesa

V LND za leto 2015 je bila 
načrtovana izvedba 14 
inšpekcijskih nadzorov na podlagi 
prijav

Končanih  je bilo 12 inšpekcijskih 
nadzorov, uvedenih  na podlagi 
prijav, pri katerih je bila upravičena 
prednostna obravnava.

0 20Izvedba inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi ostalih prejetih pobud 
in prijav

V LND za leto 2015 ni bila 
načrtovana izvedba drugih 
inšpekcijskih nadzorov. 

Končanih je bilo 15 inšpekcijskih 
nadzorov pri javnih agencijah, ki 
j ih je proračunska inšpekci ja 
uvedla na podlagi sklepa Vlade 
RS . Poleg nadzorov pri 15 javnih 
agencijah je v povezavi s tem 
sklepom Vlade RS  proračunska 
inšpekcija uvedla še nadzore pri 6 
ministrstvih, v katerih delovno 
področje sodijo javne agencije. V 
le tu  2015 je  b i lo  končanih  5  
nadzorov pri ministrstvih.

Inšpekcijski nadzori pri javnih 
agencijah in ministrstvih niso bili 
predvidenih v letnem načrtu dela 
za leto 2015. 

0 1Uvedeni prekrškovni postopki

V  L N D  z a  l e t o  2 0 1 5  n i  b i l o  
načrtovano vodenje postopkov o 
prekršku

Uveden je  bi l  en postopek o 
prekršku zoper odgovorno osebo 
proračunskega uporabnika, ki ni 
omogočil izvedbe inšpekcijskega 
nadzora. 
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0 0Izvedba skupnih inšpekcijskih 
nadzorov

V  L N D  z a  l e t o  2 0 1 5  n i  b i l o  
načrtovano izvajanje skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

Proračunska inšpekcija ni izvajala 
skupnih inšpekcijskih nadzorov.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

1. Tržni inšpektorat Republike Slovenije

TIRS PLANIRANE NALOGE 2015 REALIZIRANE NALOGE 2015

Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov (na 
podlagi količnika ocene 
tveganja in na podlagi izbranih 
aktualnih vsebinskih področij)

Na podlagi opravljene ocene 
tveganja so bili za leto 2015 
načrtovani naslednji prioritetni 
inšpekcijski nadzori:

- nadzor čezmejnega 
opravljanja obrtnih 
dejavnosti

- nadzor energijskega 
označevanja proizvodov

- nadzor enotne cene knjig
- nadzor nepoštene 

poslovne prakse
- nadzor nepoštenih 

pogodbenih pogojev
- nadzor oglaševanja in 

prodaje tobačnih izdelkov
- nadzor okoljsko primerne 

zasnove proizvodov, ki 
rabijo energijo

- nadzor opravljanja 
dejavnosti izvajanja 
turističnih športnih 
aktivnosti

- nadzor opravljanja dela na 
črno s strani gospodarskih 
subjektov

- nadzor opravljanja 
gostinske dejavnosti

- nadzor opravljanja obrtnih 
dejavnosti

- nadzor opravljanja 
trgovinske dejavnosti

- nadzor označevanja cen in 
izdajanja računov

- nadzor oznak pri novih 
vozilih v prodajnih salonih

- nadzor poslovanje podjetji 
s potrošniki v slovenskem 
jeziku

- nadzor potrošniških 
kreditov

- nadzor prodaje in 

V 2015 so bili realizirani vsi
načrtovani prioritetni inšpekcijski 
nadzori:

- nadzor čezmejnega opravljanja 
obrtnih dejavnosti

- nadzor energijskega označevanja 
proizvodov

- nadzor enotne cene knjig
- nadzor nepoštene poslovne 

prakse
- nadzor nepoštenih pogodbenih 

pogojev
- nadzor oglaševanja in prodaje 

tobačnih izdelkov
- nadzor okoljsko primerne zasnove 

proizvodov, ki rabijo energijo
- nadzor opravljanja dejavnosti 

izvajanja turističnih športnih 
aktivnosti

- nadzor opravljanja dela na črno s 
strani gospodarskih subjektov

- nadzor opravljanja gostinske 
dejavnosti

- nadzor opravljanja obrtnih 
dejavnosti

- nadzor opravljanja trgovinske 
dejavnosti

- nadzor označevanja cen in 
izdajanja računov

- nadzor oznak pri novih vozilih v 
prodajnih salonih

- nadzor poslovanje podjetji s 
potrošniki v slovenskem jeziku

- nadzor potrošniških kreditov
- nadzor prodaje in oglaševanja 

alkoholnih pijač v prodajalnah
- nadzor prodaje na daljavo
- nadzor prodaje pirotehničnih 

izdelkov
- nadzor proizvodov po obvestilih 

sistemov RAPEX, zaščitne 
klavzule in ICSMS
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TIRS PLANIRANE NALOGE 2015 REALIZIRANE NALOGE 2015

oglaševanja alkoholnih 
pijač v prodajalnah

- nadzor prodaje na daljavo
- nadzor prodaje 

pirotehničnih izdelkov
- nadzor proizvodov po 

obvestilih sistemov 
RAPEX, zaščitne klavzule 
in ICSMS

- nadzor proizvodov, ki 
vstopajo na trg skupnosti

- nadzor skladnosti 
proizvodov, za katere je 
bila s strani carine 
zadržana sprostitev v 
prosti promet

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
električne in elektronske 
opreme

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
gradbenih proizvodov

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
osebne varovalne opreme

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
otroške opreme

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
otroških igral

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
plinskih naprav

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
radijske in 
telekomunikacijske 
terminalske opreme

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
s stališča elektromagnetne 
združljivosti naprav

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
strojev

- nadzor varnosti in 
administrativne ustreznosti 
tekstila

- nadzor varnosti vrvic in 
vezalk na otroških oblačilih

- nadzor zakonsko določenih 
cen

- nadzori zaradi 
preprečevanja pranja 
denarja in financiranja 
terorizma.

- nadzor proizvodov, ki vstopajo na 
trg skupnosti

- nadzor skladnosti proizvodov, za 
katere je bila s strani carine 
zadržana sprostitev v prosti 
promet

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti električne in 
elektronske opreme

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti gradbenih proizvodov

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti osebne varovalne 
opreme

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti otroške opreme

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti otroških igral

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti plinskih naprav

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti radijske in 
telekomunikacijske terminalske 
opreme

- nadzor varnosti in administrativne
ustreznosti s stališča 
elektromagnetne združljivosti 
naprav

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti strojev

- nadzor varnosti in administrativne 
ustreznosti tekstila

- nadzor varnosti vrvic in vezalk na 
otroških oblačilih

- nadzor zakonsko določenih cen
- nadzori zaradi preprečevanja 

pranja denarja in financiranja 
terorizma.

Poleg zgornjih načrtovanih prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov smo realizirali 
še naslednje izredne inšpekcijske 
nadzore:
- nadzor cenovne ugodnosti pri 

živilskih proizvodih
- nadzor označevanja drv in pelet
- nadzor označevanja aerosolov
- vzorčenje gradbenih proizvodov.
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TIRS PLANIRANE NALOGE 2015 REALIZIRANE NALOGE 2015

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in prijav, 
katerih je prednostna 
obravnava upravičena z vidika 
javnega interesa

- Na Tržnem inšpektoratu RS se pri 
izdelavi letnega načrta, z oceno 
tveganja, ki vključuje tudi javni 
interes, preizkušajo vsa področja, ki 
jih inšpektorat nadzira. V letu 2015 je 
bilo  tako načrtovanih in tudi 
izvedenih 35 prioritetnih nadzorov.

Ker pa se razmere na trgu nenehno 
spreminjajo oziroma nastajajo 
nepredvidljivi dogodki, po potrebi 
inšpektorat izvaja tudi izredne 
prioritetne nadzore. V letu 2015 so bili 
takšni dogodki 4.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi ostalih 
prejetih pobud in prijav

- Tržni inšpektorat RS je 2015 prejel 
6 2 8 8  p r i j a v ,  k i  j i h  j e  v s e  t u d i  
obravnaval.

Uvedeni prekrškovni postopki - V letu 2015 je Tržni inšpektorat RS 
uvedel 4502 prekrškovna postopka.

Izvedba skupnih inšpekcijskih 
nadzorov

Z drugimi inšpekcijami smo za 
2015 načrtovali naslednje 
skupne inšpekcijske nadzore:
- nadzor dejavnosti pekarn
- nadzor ponudbe na 

smučiščih
- nadzor pripomočkov za 

učenje plavanja in vodnih 
igrač

- nadzor prodaje blaga na 
premičnih stojnicah ob 
cesti

- nadzor skladnosti osebne 
varovalne opreme in 
medicinskih pripomočkov

- nadzor športnih storitev na 
reki Soči

- nadzor turističnih kmetij
- vzorčenje igrač na 

daljinsko upravljanje.

Skupaj z drugimi inšpekcijami je TIRS
v 2015 realiziral naslednje skupne 
inšpekcijske nadzore:
- nadzor cenovnih ugodnosti pri 

živilskih proizvodih
- nadzor dejavnosti pekarn
- nadzor minimalnih tehničnih 

pogojev v gostinstvu
- nadzor prodaje blaga na premičnih 

stojnicah ob cesti
- nadzor skladnosti osebne 

varovalne opreme
- nadzor turističnih kmetij.

Izvedeni so bili tudi nadzori gostinske 
ponudbe na smučiščih, vendar ne 
skupaj s policisti, ker le-ti izvajajo svoj 
nadzor neposredno na smučišču 
(hitrost in obnašanje smučarjev), tržni 
inšpektorji pa v gostinskih obratih 
(poslovanje gostincev). TIRS tudi ni 
izvedel vzorčenja igrač na daljinsko 
upravljanje, ker so bile podlagi načrta 
vzorčenja analizirane druge kategorije 
proizvodov.

2. Urad Republike Slovenije za meroslovje

MIRS PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

Nadzirala se bodo predvsem 
merila pri katerih je možnost 
tveganja - finančna, tehnična, 
zdravstvena…

V letu 2015 je bilo izvedenih 640 
nadzornih pregledov  nad merili v 
uporabi in prometu, 18 nadzorov nad 
merskimi enotami, 81 nadzornih 
pregledov nad plemenitimi kovinami in 
6 0  n a d z o r n i h  p r e g l e d o v  n a d  
predpakiranimi izdelki. Izdano je bilo 
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Povečanje učinkovitosti nadzora s 
poudarkom na vsebini nadzorov 
in ne formalnem številu izvedenih 
nadzorov (npr. kontrolni preskusi 
na področju št. el. energije, 
kontrolni preskusi vzorčnih naprav 
za točenje goriva, za katere  po 
novem pravilniku veljajo enojni 
pogreški, preskusi izdelkov točno 
določenih dobaviteljev)

Nadzor nad števci električne 
energije in merilniki toplotne 
energije v prometu v okviru 
projekta MarketSurv MID Project 
101/G/ENT/IMA13/11212 ter 
priključitev EU projektu 
nadzora nad neavtomatskimi 
tehtnicami.

82 upravnih odločb, 33 plačilnih 
nalogov in izdanih 228 opozoril za 
ugotovljene manjše neskladnosti.
Nadzirana so bila naslednja merila -
število pregledanih meril v nadzornih 
postopkih: pretočna merila (bencinske 
črpalke in merilni sistemi - 146, 
taksimetri - 41 , neavtomatske 
tehtnice -110, merilniki krvnega tlaka -
279, števci el. energije - 4, vodomeri -
18, gostinska posoda – 113 ter še 
nekatera druga merila 

Preskus točnosti meril s kontrolnimi 
preskusi na mestu uporabe meril so 
bili izvajani na področju nadzora 
bencinskih črpalk (284 meril), 
merilnikov tlaka v pnevmatikah na 
bencinskih črpalkah (142), števcev el. 
energije (4), ter nekaterih 
neavtomatskih tehtnic (12) 

MarketSurv MID Project 
101/G/ENT/IMA13/11212 se uspešno 
zaključuje in so vse obveznosti v 
skladu s tem do sedaj bile izpolnjene. 
Funkcionalno so bila pregledana 
merila skladna s predpisi, ugotovljene 
so bile neskladnosti povezane z 
dostopnostjo programske opreme pri 
obeh vrstah meril, tako števcih el. 
energije kot tudi merilnikih toplotne 
energije.  Prav tako je bil izveden EU 
projekt nad neavtomatskimi tehtnicami 
v prometu, kjer je bilo izvedeno nekaj 
več kot 50 nadzornih pregledov. 
Neskladnosti meril, razen nekaj 
primerov neformalnih skladnosti, ni 
bilo ugotovljenih. 

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih pobud 
in prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Prejete prijave na področju 
števcev električne energije, 
naprav za točenje goriv, merilnih 
sistemov za goriva 

Na podlagi ugotovitev iz preteklih 
nadzornih pregledov pri nekaterih tipih 
statičnih števcev električne energije, 
je urad prioritetno obravnaval pritožbe 
občanov s tega področja in  izvedel 4 
nadzorne preglede števcev el. 
energije.
Zaradi pogostih pritožb občanov na 
področju priprav za točenje goriv 
(bencinskih servisov) in merilnih 
sistemov za goriva ter posledic, ki bi 
jih lahko imele netočne meritve za 
potrošnike so te pritožbe tudi 
prioritetno obravnavane. V letu 2015 
je bilo izvedeno 146 kontrolnih 
preskusov merilnih sistemov in 
obravnavane 4 pritožbe občanov. V 
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enem primeru je bila pritožba 
upravičena.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Prejete prijave na področju 
taksimetrov, gostinske posode, 
predpakiranih izdelkov in uporabe 
nedovoljene merske enote kalorije

V letu 2015 smo prejeli 5 tovrstnih 
prijav in pritožb. Na osnovi teh pritožb 
so bili tudi izvedeni 4 nadzorni 
pregledi. Prejete pritožbe in prijave s 
strani uporabnikov so bile s področja 
taksimetrov, gostinske posode, javne 
uporabe nedovoljene merske enote 
kalorija in količine pakiranega izdelka. 
V dveh primerih so bile pritožbe 
upravičene.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

V primeru (predvsem večjih ali 
ponavljajočih se) kršitev so bili 
uvedeni prekrškovni postopki

Izvedenih je bilo 33 hitrih prekrškovnih 
postopkov v katerih so bili izdani 
plačilni nalogi in sicer 16 na področju 
meril (13 v zdravstvu, 2 pri 
upravljavcu vodomerov ter 1 za 
merilni sistem na cisterni) 15 na 
področju plemenitih kovin pri zlatarjih 
ter 2 pri proizvajalcih predpakiranih 
izdelkov.

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

Na področju nadzora taksistov že 
nekaj let poteka ustaljena akcija 
skupnega nadzora med Uradom, 
Inšpektoratom za promet 
energetiko in prostor, TIRS, 
FURS, Policijo in inšpektoratom 
mestne občine Ljubljana

Izvedeno je bilo 13 skupnih akcij v 
katerih je bilo pregledanih 41 
taksimetrov. Izdanih je bilo 6 odločb o 
prepovedi uporabe in 8 opozoril.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

IRSKGLR, KMETIJSKA 
INŠPEKCIJA

PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015

Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

- nadzor preprečevanja zaraščanja 
in neobdelanosti kmetijskih 
zemljišč

- nadzor tržnic

- nadzor dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji 

Izvedene so bile vse planirane 
naloge. 
- Na področju preprečevanja 

zaraščanja je bilo v skupni 
akciji opravljenih 1323 
pregledov in izdanih 243 
ureditvenih odločb;

- na področju nadzora prodaje 
kmetijskih pridelkov na tržnicah 
je bilo izdelanih 873 zapisnikov 
ter izdanih 48 odločb, 

- pri dopolnilnih dejavnostih na 
kmetiji je bilo opravljenih 646 
pregledov in izdanih 27 
inšpekcijskih odločb;  

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Prioritetni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud se 
obravnavajo prednostno.

Vsi prioritetni inšpekcijski nadzori 
na podlagi prejetih prijav in pobud 
so bili izvedeni v najkrajšem 
možnem času.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi ostalih 
prejetih pobud in prijav

Inšpekcijski nadzori na podlagi 
prejetih prijav in pobud se 
obravnavajo prednostno, takoj za 
prioritetnimi.

Vsi inšpekcijski nadzori na podlagi 
prejetih prijav in pobud so bili 
izvedeni.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

/ Uvedenih je bilo 140 prekrškovnih 
postopkov.

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

- nadzor prodaje kmetijskih
pridelkov in živil na tržnicah, 
nadzor dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah;

- nadzor zaraščenosti oziroma 
degradacije kmetijskih zemljišč 
na varovanih območjih;

- nadzor živalskih stranskih 
proizvodov (ŽSP)  in digestata iz 
bio plinarn; 

- Izvedeni so bili planirani skupni 
nadzori dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah skupaj s FURS 
(266 pregledov s strani 
IRSKGLR in 78 s strani FURS);

- akcija nadzora zaraščenosti 
kmetijskih zemljišč na 
varovanih območjih je bila 
usklajena s IRSOP; 

- akcija nadzora ŽSP ob 
sodelovanju z UVHVVR ter 
IRSOP ni bila izvedena 

IRSKGLR, GOZDARSKA 
INŠPEKCIJA

PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015

Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

- nadzor izvajanja sečenj, 
gojitvenih in varstvenih ter drugih 
del v gozdovih;

- nadzor izvora lesa v prometu na 

- pregledi: 1907
opozorila ZIN: 354
inšp. odločbe: 172

- z zakonom odložena uporaba 
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osnovi prevoznih dokumentov, ki 
morajo spremljati les; 

- nadzor subjektov, ki dajejo na trg 
gozdno lesne sortimente

- nadzor posegov v gozd in gozdni 
prostor;

prevoznic do 31. 12. 2016

- pregledi: 165
opozorila ZIN: 8
inšp. odločbe: 

- pregledi: 341
opozorila ZIN: 35
inšp. odločbe: 23

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Prioritetni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud se 
obravnavajo prednostno.

Vsi prioritetni inšpekcijski nadzori 
na podlagi prejetih prijav in pobud 
so bili izvedeni v najkrajšem 
možnem času.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi ostalih 
prejetih pobud in prijav

Inšpekcijski nadzori na podlagi 
prejetih prijav in pobud se 
obravnavajo prednostno, takoj za 
prioritetnimi.

Vsi inšpekcijski nadzori na podlagi 
prejetih prijav in pobud so bili 
izvedeni.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

/ Izvedeno 691 prekrškovnih 
postopkov:

- opozorilo ZP: 167
- opomin: 239
- plačilni nalog: 69
- odločba globa: 216

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

- nadzor izvajanja sečenj, 
gojitvenih in varstvenih ter drugih 
del v gozdovih;

- nadzor subjektov, ki dajejo na trg 
gozdno lesne sortimente

Izvedeni so bili vsi planirani skupni 
nadzori.

2.  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

UVHVVR PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

- izvedba predvidenih rednih nalog 
nadzora v skladu s planom dela, 
upoštevajoč realizacijo nalog 
glede na ocene tveganja, 

- vzpostavitev preglednega 
sistema zbiranja podatkov,

- izvedba posebnih nadzorov v 
skladu s prioritetami dela organa,

- obvladovanje nepredvidljivih 
tveganj glede nosilcev 
dejavnosti.

Plan dela je realiziran v povprečju v 
75% za vsa vsebinska področja 
skupaj 
(razpon od 43 do 120%).

Realizacija še ni končana

Realizirani so vsi planirani posebni 
nadzori.

Realizacija, razen rednega prenosa 
nerešenih zadev.

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Planirano je bilo skupaj 25 do 30 % 
izrednih nalog od rednih na podlagi 
prijav, izrednih dogodkov ali 
sporočenih tveganj.

Evidenca nadzora se ne vodi po 
upravičenosti pobud in prijav z 
vidika javnega interesa. 
Ocenjujemo, da je bilo 30 % 
izrednih nalog na podlagi prijav in 
sporočenih tveganj.
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Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi ostalih 
prejetih pobud in prijav

Planirano je bilo skupaj 25 do 30 % 
izrednih nalog od rednih na podlagi 
prijav, izrednih dogodkov ali 
sporočenih tveganj.

Evidenca nadzora se ne vodi po 
upravičenosti pobud in prijav.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

Ni planirano Plačilni nalogi1624
Odločbe 584
Obdolžilni predlogi 1

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

 1 ( Finančna uprava RS) Realizirano, dodatno izvedeni 103 
nadzori skupaj z tržno, kmetijsko in 
zdravstveno inšpekcijo

5. Ministrstvo za kulturo

1. Inšpektorat RS za kulturo in medije

IRSKM PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2016
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

Redni inšpekcijski nadzori, na podlagi 
katerih se pri zavezancih preverja 
spoštovanje izvajanja predpisov, ki so 
v pristojnosti nadzora IRSKM, izvedeni 
na področju nadzora nad:

MEDIJI: 
pri izdajateljih medijev se preverja 
glede sporočanja sprememb in 
prenehanja delovanja medija v razvid 
medijev pri ministrstvu, obveznih objav 
podatkov v Uradnem listu RS ter 
prikritega oglaševanja v medijih.

ARHIVI: 
Preverjanje spoštovanja določb, ki 
urejajo varstvo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki ter 
materialnega varstva arhivskega 
gradiva (arhivi). Na podlagi ugotovitev 
v že izvedenih inšpekcijskih nadzorih 

KULTURNA DEDIŠČINA: 
Sistemski nadzori niso bili planirani, 
kljub temu pa je bilo izključno na 
področju sakralne kulturne 
dediščine uvedenih nekaj nadzorov, 
za katere se je tekom koledarskega 
leta pokazala potreba po nadzoru.

MEDIJI:
Sistemski nadzori glede sporočanja 
sprememb in prenehanja delovanja 
medija v razvid medijev so bili 
izvedeni v celoti. Nadzori v zvezi z 
obveznimi objavami v Uradnem 
listu in prikritim oglaševanjem niso 
bili izvedeni, saj so bili zaradi velike 
količine prejetih prijav, iz katerih je 
obstajala potreba po prioritetnem 
obravnavanju (ob upoštevanju, da 
je delovno mesto inšpektorja za 
medije od 17. 7. 2015
nezasedeno1) glede na zastavljene 
kriterije za določanje prioritetnih 
inšpekcijski nadzorov na področju 
medijev, opravljeni prioritetni 
nadzori.

ARHIVI:
Sistemski nadzori v zvezi z 
materialnim varstvom arhivskega 
gradiva v arhivih so bili deloma 
izvedeni, saj so bili zaradi velike 
količine prejetih prijav, iz katerih je 
obstajala potreba po prioritetnem 

                                                  
1 Nadzor glede na zastavljene kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov na področju medijev po potrebi, 

upoštevajoč pripad dela na področju vodenja, izvaja od 17. 7. 2015 v. d. glavne inšpektorice. Do dne 17. 7. 2015 pa je 

vse dolžnosti v zvezi z vodenjem in predstavljanjem inšpektorata po pooblastilu izpolnjevala inšpektorica, sicer pristojna 

za področje medijev, poleg svojih rednih dolžnosti (in nadzora nad javno rabo slovenščine), kot dodaten obseg dela.
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se preverja pri dveh skupinah 
zavezancev (ministrstva in sodišča), ali 
izvršujejo že izrečene ukrepe.

KNJIŽNIČNO DEJAVNOSTJO IN 
KNJIŽNICAMI: 
nadzor nad izpolnjevanjem določb 
ZKnj-1 glede zagotavljanja knjižnične 
dejavnosti v splošnih knjižnicah s 
strani občin ustanoviteljic in občin 
pogodbenih partneric.

obravnavanju glede na zastavljene 
kriterije za določanje prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na področju 
arhivov, opravljeni prioritetni 
nadzori.

Sistemski nadzori v zvezi z 
izvrševanjem izrečenih ukrepov na 
ministrstvih so bili izvedeni v celoti.

Sistemski nadzori v zvezi z 
izvrševanjem izrečenih ukrepov na 
sodiščih niso bili izvedeni, saj so bili 
zaradi velike količine prejetih prijav, 
ki se nanašajo na prioritetne 
inšpekcijske nadzore na področju 
arhivov, opravljeni prioritetni 
nadzori.

KNJIŽNICE: 
Sistemski nadzori niso bili izvedeni 
zaradi pomanjkanja kadra (do 24. 
8. 2015 ni bilo pristojnega 
inšpektorja za področje 
knjižničarstva), zato so bili 
opravljeni le prioritetni inšpekcijski 
nadzori s strani v. d. glavne 
inšpektorice.

Izvedba prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Prioritetni inšpekcijski nadzori, 
opravljeni na podlagi prejetih prijav in 
pobud za nadzor glede na težo kršitve 
in možne posledice, ki jih kršitev ima 
za javni interes in kadar gre za zadevo, 
v kateri je delo drugih organov ali 
institucij odvisno od ugotovitev 
inšpektorjev:

KULTURNA DEDIŠČINA: prioritetni 
inšpekcijski nadzori so bili planirani v 
primerih objektov, ki imajo status 
kulturnega spomenika, državnega ali 
lokalnega pomena in je, bodisi zaradi 
nedovoljenih posegov, bodisi zaradi ne 
vzdrževanja, ogrožena ohranitev 
njihovega kulturnega pomena in 
primeri, pri katerih objekti kulturne 
dediščine zaradi slabega gradbenega 
stanja lahko predstavljajo nevarnost za 
premoženje, zdravje in življenje ljudi, 
oziroma lahko ogrožajo mimoidoče, 
promet, sosednje objekte ali svojo 
neposredno okolico.

ARHIVI: 
prioritetno so bili planirani primeri 
domnevnega uničevanja arhivskega 
gradiva večjega pomena, primeri, ko je 
zaradi nesreč, ki jih je namerno ali 

KULTURNA DEDIŠČINA:
Prioritetni inšpekcijski nadzori so 
bili uvedeni v vseh primerih, v 
katerih je bila prednostna 
obravnava upravičena z vidika 
varstva javnega interesa in se vsi 
nanašajo na objekte, ki imajo status 
kulturnega spomenika, državnega 
ali lokalnega pomena. Prioritetni 
nadzori so bili tako izvedeni v celoti.

ARHIVI:
Prioritetni inšpekcijski nadzori v 
primerih domnevnega uničevanja 
arhivskega gradiva na vzgojno 
izobraževalnih ustanovah so bili 
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nenamerno povzročil človek (npr. 
požar, vdor vode) ali zaradi naravnih 
nesreč (npr. poplava, vihar, potres, 
plaz in podobno) v arhivskih depojih 
(ali drugod) ogroženo arhivsko gradivo.

MEDIJI: 
prioritetni inšpekcijski nadzori so bili 
planirani v primerih nedoseganja 
deležev lastne produkcije dnevnega 
oddajnega časa in deležev slovenskih 
avdiovizualnih del letnega oddajnega 
časa pri izdajateljih televizijskih 
programov ter zaščite otrok in 
mladoletnikov v spletnih elektronskih 
publikacijah.

JAVNA RABA SLOVENŠČINE: 
prioritetni inšpekcijski nadzori so bili 
planirani v primerih javne rabe 
slovenščine v javni upravi ter v 
ustanovah, (so)financiranih s strani 
Republike Slovenije oz. lokalne 
samouprave.

zaradi velikega števila zavezancev 
in zahtevnosti postopkov izvedeni 
deloma in se bodo prenesli v 
tekoče poročevalno obdobje.

MEDIJI:
Prioritetni inšpekcijski nadzori so 
bili uvedeni v vseh primerih, ki so 
zahtevali prioritetno obravnavo 
zaradi zaščite otrok in 
mladoletnikov v spletnih 
elektronskih publikacijah ter 
nedoseganja kvot avdiovizualnih 
slovenskih del v letnem oddajnem 
času pri izdajateljih medijev. 
Prioritetni nadzori so bili tako 
izvedeni v celoti.

JAVNA RABA SLOVENŠČINE:
Prioritetni inšpekcijski nadzori v 
primerih javne rabe slovenščine v 
javni upravi ter v ustanovah, 
(so)financiranih s strani Republike 
Slovenije oz. lokalne samouprave 
so bili izvedeni v celoti.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Z izrednimi nadzori se preverjajo 
vsebine navedb v konkretnih prijavah, 
kar pomeni, da se ti nadzori opravljajo 
na podlagi konkretnih prijav, vlog, 
pritožb in sporočil. Inšpektor se na 
podlagi vsebine prijave odloči, ali bo 
pri zavezancu opravil inšpekcijski 
nadzor ali ne.

KULTURNA DEDIŠČINA:
Izredni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud so 
bili izvedeni v večjem številu 
primerov. Obravnavanih je bilo več 
kot polovica prejetih prijav v 
primerih, v katerih prednostna 
obravnava ni bila upravičena.

ARHIVI:
Izredni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud so 
bili zaradi velikega števila 
zavezancev in zahtevnosti 
postopkov izvedeni deloma in se 
bodo nadaljevali v naslednjem 
poročevalnem obdobju.

MEDIJI:
Izredni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud so 
bili zaradi pomanjkanja kadra 
izvedeni deloma in se bodo 
nadaljevali v naslednjem 
poročevalnem obdobju.

JAVNA RABA SLOVENŠČINE:
Izredni inšpekcijski nadzori na 
podlagi prejetih prijav in pobud so 
bili izvedeni v večini primerov.

Uvedeni prekrškovni Vodenje hitrih prekrškovnih postopkov, Na področju nepremične kulturne 
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postopki pri čemer je posebna pozornost 
posvečena morebitnim kršitvam 
zakonsko predpisanih kvot 
avdiovizualnih del in lastne produkcije 
s strani izdajateljev medijev ter 
kršitvam javne rabe slovenščine pri 
organizaciji javnih prireditev in 
mednarodnih prireditev, ki se 
financirajo iz javnih sredstev.

dediščine vodenje prekrškovnih 
postopkov ni bilo posebej planirano, 
kljub temu pa so bili v primerih, ko 
so bile v inšpekcijskih postopkih 
ugotovljene kršitve, zoper kršitelje 
uvedeni tudi prekrškovni postopki. 
Prekrškovni postopki so bili uvedeni 
v večini primerov, pri katerih so bile 
ugotovljene kršitve.
V vseh primerih kršitev zakonsko 
predpisanih kvot avdiovizualnih del 
s strani izdajateljev medijev so bili 
uvedeni postopki o prekršku. 
V nekaj primerih kršitev javne rabe 
slovenščine pri organizaciji javnih 
prireditev in mednarodnih 
prireditev, ki se financirajo iz javnih 
sredstev, so bili uvedeni postopki o 
prekršku.

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

IRSKM v letu 2015 ni načrtoval 
skupnih inšpekcijskih nadzorov z 
drugimi inšpekcijskimi organi. 
Na področju nadzora nad posegi v 
objekte kulturne dediščine se je 
načrtovalo zgolj sodelovanje oz. 
usklajena aktivnost z gradbeno 
inšpekcijo, stanovanjsko inšpekcijo in 
inšpekcijo za okolje in naravo, na 
področju nadzora nad izvajanjem 
programskih zahtev in omejitev pri 
izdajateljih medijev pa z Agencijo za 
komunikacijska omrežja in storitve RS 
(AKOS).

Na področju nepremične kulturne 
dediščine so se po potrebi izvajale 
usklajene aktivnosti z gradbeno 
inšpekcijo, stanovanjsko inšpekcijo 
in inšpekcijo za okolje in naravo 
IRSOP.

Na področju medijev in 
avdiovizualne kulture se je pri 
nadzoru nad izvajanjem 
programskih zahtev in omejitev pri 
izdajateljih medijev izvajalo že 
ustaljeno sodelovanje z AKOS.

6. Ministrstvo za notranje zadeve

1. Inšpektorat RS za notranje zadeve

IRSNZ PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2016
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

Planiranih je bilo med 532 in 562 
inšpekcijskih (sistemskih) 
nadzorov. 

Izvedenih je bilo 658 inšpekcijskih 
(sistemskih) nadzorov. Z optimizacijo 
delovnih procesov se je povečala 
učinkovitost in odzivnost organa. 

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Obravnava vseh prejetih pobud in 
prijav v čim krajšem času

Vse prijave so bile obravnavane takoj, v 
roku do 7 dni. Vse upravičene prijave in 
pobude so se preverile v okviru 
sistemskih načrtovanih nadzorov, kjer pa 
so bili ti nadzori že predhodno opravljani, 
pa so se izvedli ponovni oziroma izredni 
inšpekcijski nadzori.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Planiranih je bilo med 30 in 50 
inšpekcijskih nadzorov na podlagi 
prejetih pobud in prijav.

Vse prijave so bile obravnavane in 
zaključene v tekočem letu. Ni 
zaostankov.
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Uvedeni prekrškovni 
postopki

Zagotoviti hitro reševanje 
prekrškovnih zadev in odprava 
zaostankov iz preteklih let.

Sprejetih je bilo skupaj 635 prekrškovnih 
odločitev, vsi postopki o prekršku pa so 
se izvedli takoj, brez nepotrebnega 
odlašanja. 

Organ je odpravil tudi vse zaostanke iz 
preteklih let in nima več zaostankov. 

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

Planirano je bilo sodelovanje z 
drugimi inšpekcijskimi službami in 
Policijo. 

Izvedeni so bili skupni nadzori z tržno, 
delovno, finančno in požarno inšpekcijo. 
Izvedeni so bili tudi skupni nadzori s 
Policijskimi postajami in upravami.

7. Ministrstvo za javno upravo

1. Inšpektorat za javni sektor

IJS PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 20162

I z v e d b a  s i s t e m s k i h  
inšpekcijskih nadzorov 
(na podlagi količnika 
ocene tveganja in na 
podlagi izbranih aktualnih 
vsebinskih področij)

Sistemski nadzori na podlagi 
količnika ocene tveganja (ISJU) –
12

Sistemski nadzori izplačila 
delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela (ISJU) 
– 10

Sistemski nadzori izplačila 
delovne uspešnosti iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 
(ISJU) – 5

Sistemski nadzori izplačila 
dodatka za dvojezičnost (ISJU) –
10

Sistemski nadzori dvojezičnega 
poslovanja v upravnem postopku 
in upravnem poslovanju (UI) - 10

Sistemski nadzori na podlagi količnika 
ocene tveganja (ISJU) – 12

Sistemski nadzori izplačila delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela (ISJU) – 10

Sistemsk i  nadzor i  i zplačila delovne 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (ISJU) – 5

Sistemski nadzori izplačila dodatka za 
dvojezičnost (ISJU) – 10

Sistemski nadzori dvojezičnega 
poslovanja v upravnem postopku in 
upravnem poslovanju (UI) - 10

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, pri katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Prioritetni nadzori na podlagi 
prijav (več ali večkratne kršitve, 
v e č j e  f i n a n č n e  p o s l e d i c e ,  
nepravilnosti na vodilnih delovnih 
mestih, povezava z delom drugih 
organov (ISJU) – 38

Prioritetni nadzori na podlagi 
prijav (več ali večkratne kršitve, 
b i s t v e n e  k r š i t v e  s t r a n k  v  

Prioritetni nadzori na podlagi prijav (več 
ali večkratne kršitve, večje finančne 
posledice, nepravilnosti na vodilnih 
delovnih mestih, povezava z delom 
drugih organov (ISJU) – 180

Prioritetni nadzori na podlagi prijav (več 
ali večkratne kršitve, bistvene kršitve 
strank v postopku, neurejeno področje 
upravnega postopka, neodzivnost 

                                                  
2 Upoštevani so nadzori, ki so bili uvedeni v letu 2015 (ne glede na datum zaključka zadeve).
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postopku, neurejeno področje 
upravnega postopka, neodzivnost 
organa, povezava z delom drugih 
organov (UI)  - 87

organa, povezava z delom drugih 
organov (UI)  - 61

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Nadzori na podlagi prijav po 
vrstnem redu prispetja (ISJU) – v 
okviru kadrovskih možnosti

Nadzori na podlagi prijav po 
vrstnem redu prispetja (UI) - v 
okviru kadrovskih možnosti

Nadzori na podlagi prijav po vrstnem 
redu prispetja (ISJU) - 62

Nadzori na podlagi prijav po vrstnem 
redu prispetja (UI) - 258

Uvedeni prekrškovni 
postopki

Glede na ugotovljene kršitve Uvedenih je  b i lo  80 prekrškovnih 
postopkov na IJS

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

/ /

8. Ministrstvo za obrambo

1. Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo 

IRSO PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

35 35

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na 
osnovi prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

- 2

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

- -

Uvedeni prekrškovni 
postopki
Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

1 1

2. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

IRSVNDN PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2016
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

Varstvo pred požarom:

– izvajali se bodo pregledi 
celotnega področja 
varstva pred požarom v 
objektih, ki so v javnem 
interesu in niso bili 
pregledani v zadnjih treh 
letih, ter pri ostalih 
objektih, ki niso bili 
pregledani pet ali več let,

Opravljenih je bilo 4.606 inšpekcijskih 
nadzorov, od tega na področju:

 Varstva pred požarom 3991

 Varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 336

 Varstva pred utopitvami 241

 Gasilstva 38
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– izvajali se bodo vsakoletni 
usmerjeni nadzori v 
nakupovalnih centrih v 
času velikonočnih in 
novoletnih praznikov,

– pri organizacijah, ki so si 
pridobili na področju 
varstva pred požarom 
pooblastilo Uprave RS za 
zaščito in reševanje za 
pregledovanje aktivne 
požarne zaščite in 
hidrantov bodo pri vseh 
opravili nadzor 
izpolnjevanja pogojev za 
pridobitev pooblastila ter 
nadzor na področju sive 
ekonomije ter dela na 
črno,

– izvajal se bo nadzor 
naravnega okolja, 
predvsem v času 
razglašene velike ali zelo 
velike požarne 
ogroženosti, 

– izvajali se bodo nadzori 
izpolnjevanja zahtev 
varstva pred požarom 
med gradnjo.

Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami:

– izvajali se bodo nadzori 
sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

– na področju organiziranja, 
opremljanja in 
usposabljanja sil zaščite, 
reševanja in pomoči ter 
načrtov zaščite in 
reševanja za potres v 
občinah in v podjetjih,

– predvsem v tistih, ki so 
opredeljeni kot viri 
večjega tveganja oziroma 
opravljajo dejavnost 
izobraževanja,

– izvajali se bodo nadzori 
enot in sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki jih 
organizira država,

– izvajali se bodo nadzori 
gospodarskih družb, 
zavodov in drugih 
organizacij, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in 
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reševanja,
– na področju gradnje, 

uporabe in vzdrževanja 
zaklonišč se bo nadzirala 
gradnja novih objektov in 
upoštevanje zahtev za 
izgradnjo novih 
zaklonišča ter izvajal 
nadzor javnih zaklonišč v 
mestnih občinah,

– sodelovanje pri 
ocenjevanjih vaj na 
področju zaščite in 
reševanja.

Varstvo pred utopitvami:

– izvajali se bodo redni 
nenapovedani ter izredni 
nadzori kopališč glede 
izpolnjevanja zahtev 
varnosti na kopališčih in 
reševalcev iz vode,

– izvajali bodo nadzor 
izvajalcev raftinga, 
kajakaštva, soteskanja in 
drugih pridobitnih 
dejavnosti na vodi ter 
izposojevalcev plovil,

– izvajali se bodo nadzori 
tudi na javnih prireditvah 
ob, v in na vodi.

Gasilstvo:

– izvajali se bodo nadzori 
zdravniških pregledov 
gasilcev ter kadrovske 
popolnjenosti gasilskih 
enot,

– izvajali se bodo nadzori 
izpolnjevanja zahtev 
osebne varovalne 
opreme, ki jo nosijo 
gasilci, predvsem v 
poklicnih enotah.

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih pobud 
in prijav, katerih je 
prednostna obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

V IRSVNDN ocenjujejo, da bodo 
tudi v letu 2015 opravili med 5 do 
8 % nadzorov na podlagi prijav 
pravnih in fizičnih oseb.

V IRSVNDN smo v letu 2015 opravili 267 
inšpekcijskih nadzorov na podlagi prijav, 
kar predstavlja 5,8 % vseh nadzorov.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 

/ Glej podatke v zgornji vrstici.
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prijav
Uvedeni prekrškovni 
postopki

Prekrškovne naloge:
 36 ODL postopkov
 51 PN postopkov
 4.404 Opozoril

SKUPNO 4.491
Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

IRSVNDN bo sodeloval pri 
skupnih inšpekcijskih pregledih na 
področjih:

– gostinskih in zabaviščnih 
objektov,

– športnih storitev (rafting, 
kajakaštvo, soteskanje in 
druge pridobitne 
dejavnosti na vodi),

– varnosti kopališč,
– izposoje plovil,
– varstva pred požarom v 

naravnem okolju,
– sončnih elektrarn,
– prodaje pirotehničnih 

sredstev,
– osebne varovalne 

opreme,
– javnih prireditev in
– varnosti na gradbiščih.

IRSVNDN je sodeloval pri skupnih 
inšpekcijskih pregledih na področjih:

– gostinskih in zabaviščnih 
objektov,

– športnih storitev (rafting, 
kajakaštvo, soteskanje in druge 
pridobitne dejavnosti na vodi),

– varnosti kopališč,
– izposoje plovil,
– sončnih elektrarn,
– prodaje pirotehničnih sredstev,
– osebne varovalne opreme,
– javnih prireditev.

9. Ministrstvo za infrastrukturo

1. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo

PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
1. Izvedba sistemskih inšpekcijskih nadzorov: 

1.1. Sistemski inšpekcijski nadzori

Nadzor prevozov blaga in potnikov v 
cestnem prometu
Nadzor prevozov potnikov v 
notranjem cestnem prometu (prevoz 
otrok v skladu z nacionalnim 
programom varnosti v cestnem 
prometu, taksi prevozi, javni potniški 
promet)
Nadzor po Zakonu o motornih vozilih
Nadzor nad socialno zakonodajo na 
sedežih podjetij

1.1.1 Inšpekcija za 
cestni promet

Nadzor pooblaščenih organizacij za 
usposabljanje učiteljev predpisov in 
voženj ter kandidatov za voznike 
motornih vozil

Naloge so bile izvedene kvantitativno 
v okviru planiranega obsega ter 
kvalitativno v smislu doseganja 
začrtanih ciljev

1.1.2. Inšpekcija za
ceste, železniški 

Nadzor nad varno uporabo cest in 
varstvom cest

Naloge so bile izvedene kvantitativno 
v okviru planiranega obsega ter 
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Nadzor nad vzdrževanjem javnih cest
Nadzor nad vodenjem železniškega 
prometa
Nadzor nad železniškimi tirnimi vozili 
in elektroenergetiko

Nadzor nad gradnjo, rekonstrukcijo in 
vzdrževanjem železniških objektov
Nadzor nad signalno varnostnimi in 
telekomunikacijskimi napravami v 
železniškem prometu
Nadzor nad žičniškimi napravami za 
prevoz oseb

promet, žičniške 
naprave in 
smučišča

Nadzor nad smučišči

kval i tat ivno v smislu doseganja 
začrtanih ciljev

Nadzor nad proizvodnjo električne 
energije
Nadzor nad distribucijskim omrežjem
Nadzor nad porabniki električne 
energije
N a d z o r  n a d  k u r j e n o  i n  d r u g o  
ogrevano tlačno opremo
Nadzor nad nosilci rudarske pravice 
in izvajalci rudarskih del

1.1.3. Inšpekcija za 
energetiko in 
rudarstvo

Nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju 
rudarskih del potrebujejo električne 
naprave in instalacije

Naloge so bile izvedene kvantitativno 
v okviru planiranega obsega ter 
kvalitativno v smislu doseganja 
začrtanih ciljev

1.2. Nepredvideni nadzori v okviru zakonskih obveznosti

Nadzor rudarskega inšpektorja v 
primeru smrtne ali skupinske nesreče 
v rudniku (prvi odstavek 127. člen 
Zakona o rudarstvu): 

Rudarski inšpektor mora  v primeru 
smrtne ali skupinske nesreče v 
rudniku takoj, na kraju samem pričeti 
z raziskavo okoliščin nesreče, odrediti 
ukrepe za zavarovanje dokazov in 
ukrepe varnostne narave in izdelati 
pisno mnenje o vzrokih nesreče.

V letu 2015 se je raziskava okoliščin 
nesreče po prvem odstavku 127. 
člena Zakona o rudarstvu izvedla v 
primeru vseh obvestil o smrtnih ali 
skupinskih nesrečah ter v primeru 
težje nesreče v rudniku (4 primeri). 

Izvajanje del na infrastrukturi v 
primeru izrednih dogodkov (464. člen 
Energetskega zakona)

Nadzor energetskega inšpektorja se 
opravi v primeru, ko je potrebno 
zaradi nesreče, poškodbe ali drugega 
izrednega dogodka zagotoviti hitro 
izvedbo del in drugih ukrepov v zvezi 
z zavarovanjem ali zagotovitvijo 
obratovanja infrastrukture, pa tega ni 
mogoče zagotoviti v okviru 
pridobljenih služnosti v javno korist ali 
drugih pravic na nepremičnini, pa 
lastnik ali posestnik nepremičnine ne 
d o v o l i  z a č a s n e g a  d o s t o p a  d o  

V  le tu  2015  n i  b i l o  po t rebe  po  
postopanju po 464. členu 
Energetskega zakona
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infrastruk t u r e ,  k i  j e  n a  n j e g o v i  
nepremičnini oz. preko katere je 
potreben dostop do infrastrukture. 

1.3. Predpisani obdobni pregledi ter predpisano število pregledov na določenem področju

Nadzor rudarskega inšpektorja na 1 
leto (drugi odstavek 127. člena 
Zakona o rudarstvu):

Rudarski inšpektor mora v skladu z 
letnim načrtom izvajanja nalog 
inšpekcijskega nadzora, ki upošteva 
oceno tveganja izvajalca rudarskih 
del, vendar najmanj enkrat letno 
opraviti nadzor nad izvajanjem 
rudarskih del, ki jih ogroža metan, 
drugi plini, vdori vode, mulja in blata 
nevaren premogov prah, kremenov 
prah ali živosrebrni hlapi ter prostor, 
kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj 
in v primerih, ko je tveganje za 
nevarne pojave povečano. Rudarski 
inšpektor mora nadzor nad 
izvajanjem rudarskih del v 
pridobivalnih prostorih, kjer je do 
izteka koncesije manj kot 3 leta. 

V  l e t u  2 0 1 5  j e  b i l o  t a k š n i h  
zavezancev 47.

V letu 2015 je bil opravljen nadzor pri 
vseh teh zavezancih.

Nadzor rudarskega inšpektorja na 2 
leti (tretji odstavek 127. člena Zakona 
o rudarstvu):

Rudarski inšpektor mora v vseh 
ostalih primerih opraviti nadzor 
najmanj enkrat na 2 leti. 

V letu 2015 je bilo  zavezancev, pri 
katerih je bilo potrebno v letu 2015 
opraviti nadzor  92.

V letu 2015 je bil opravljen nadzor pri 
vseh teh zavezancih.

Nadzor predorov s strani inšpektorja 
za ceste na 3 leta (120. člen Zakona 
o cestah):

Pristojni inšpektor za ceste mora 
opraviti nadzor predora iz 80. člena 
Zakona o cestah najmanj vsaka 3 
leta. 

V letu 2015 je bil planiran nadzor 
vseh 13 predorov po 80.  č lenu 
Zakona o cestah.

V letu 2015 je bil opravljen nadzor 
vseh 13 predorov po 80. členu 
Zakona o cestah.

Nadzor preverjanj delovnih dni 
voznikov na sedežih podjet i j  
(Direktiva 2006/22/ES):

P r e d p i s a n a  o b v e z n o s t  n i  b i l a  
dosežena v celoti zaradi daljših 
bolniških odsotnostih dveh 
inšpektorjev, ki opravljata omenjene 
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Po Direktivi 2006/22/ES je potrebno v 
letu 2015 opraviti pregled 3% od vseh 
delovnih dni voznikov. Na podlagi 
podatkov o številu vozil za katera 
velja Uredba 561/06/ES in številu 
delovnih dni voznikov ter delitvijo 
preverjanj med inšpekcijo in drugimi 
nadzornimi organi (policijo in FURS) 
je inšpekcija v letu 2015 dolžna 
opraviti najmanj 115.000 preverjanj 
delovnih dni voznikov na sedežih 
podjetij.

nadzore. 

Nadzor prever janj  delovnih dni  
v o z n i k o v  n a  s e d e ž i h  p o d j e t i j  
(Direktiva 2006/22/ES):

Po Direktivi 2006/22/ES je potrebno v 
letu 2015 opraviti pregled 3% od vseh 
delovnih dni voznikov. Na podlagi 
podatkov o številu vozil za katera 
velja Uredba 561/06/ES in številu 
delovnih dni voznikov ter delitvijo 
preverjanj med inšpekcijo in drugimi 
nadzornimi organi (policijo in FURS) 
je inšpekcija v letu 2015 dolžna 
opraviti najmanj 10.000 preverjanj 
delovnih dni voznikov  na cesti.

Predpisana obveznost je presežena.

Nadzor parnih kotlov:
V skladu z Pravilnikom o tehničnih 
normativih za postavitev, nadzor in 
obratovanje parnih kotlov in naprav je 
inšpekcija parnih kotlov pristojna za 
odobritev postavitve, predelave, 
premestitve in obratovanje parne 
naprave na podlagi vloge uporabnika 
naprave. 

Nadzor  je  b i l  op rav l jen  v  vseh  
primerih vloge zavezancev.

1.4. Področja, na katerih so se v preteklih pregledih odkrivale večje nepravilnosti 

Z a g o t a v l j a n j e  d e j a n s k e g a  i n  
doslednega izvajanja postopkov 
usposabljanja

Na področju »šol vožnje po Zakonu o 
voznikih«, ki je bilo v preteklih letih 
izpostavljeno zaradi nepravilnosti pri 
vodenju evidenc je zaznati izboljšanje 
stanja kot posledice ukrepov, ki so bili 
izvedeni s strani IRSI in Javne 
agencije za varnost v prometu ter 
njunega medsebojnega sodelovanja.

1.4.1. Inšpekcija za 
cestni promet

Nadzor strokovnih organizacij za 
tehnične preglede po Zakonu o 
motornih vozilih z vidika zagotavljanja 
izvedbe postopkov ugotavljanja 
tehnične brezhibnosti vozil in 
preprečevanja goljufij ter  ugotavljanje 
in preprečevanje manipulacij s 
tahografi po Zakonu o delovnem času 
i n  obvezn ih  poč i t k i h  mob i l n i h  
delavcev ter o zapisovalni opremi v 

Na področju »nadzora strokovnih 
organizacij za tehnične preglede po 
Zakonu o motornih vozilih« in 
»ugotavljanju in preprečevanju 
manipulacij s tahografi po Zakonu o 
delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih« je IRSI na 
podlagi indicev o nepravilnostih v letu 
2015  i zved la  več  komp leksn ih  
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cestnih prevozih. preiskovalnih inšpekcijskih pregledov, 
ki po obsegu, težavnosti ugotavljanja 
in dokazovanja nepravilnosti in 
trajanju odstopajo od običajnih 
inšpekcijskih nadzorov. Postopki so 
bili usmerjeni v odkrivanje manipulacij 
in goljufij. Postopki so bili izvedeni 
kvalitetno ter so bile posledično 
posamičnim kršiteljem izrečene globe 
tudi v višini več kot deset tisoč evrov.

Nadzor nad fotovoltaiko V Sloveniji je po podatkih Registra 
deklaracij za proizvodne naprave 
električne energije iz obnovljivih virov 
in soproizvodnje z visokim 
izkoristkom, ki ga vodi Agencija za 
energijo trenutno več kot 3.200 
sončnih elektrarn. Večina je zgrajena 
na obstoječih stavbah in objektih kot 
enostavne naprave za proizvodnjo 
električne energije na podlagi 23a. 
člena Uredbe o energetski 
infrastrukturi. 

Namen nadzorov je bilo ugotoviti 
stanje legalnosti objektov, na  katerih 
so nameščene sončne elektrarne, 
stanje posameznih sklopov in 
napeljav energetskih naprav, 
preverjalo se je obratovanje in 
uporaba sončnih elektrarn ter varnost 
in zanesljivost obratovanja in 
učinkovite rabe energije. Poleg tega 
se je preverjala požarna varnost 
objektov in sončnih elektrarn. Glede 
na prejšnja leta je zaznati izboljšanje 
stanja na tem področju, kar je po 
našem mnenju posledica ukrepov, ki 
so jih v prejšnjih letih izdali energetski 
inšpektorji.

1.4.2. I n š p e k c i j a  z a  
energetiko in 
rudarstvo

Nadzor nad izkoriščanjem mineralnih 
surovin brez rudarske pravice

Na območju Slovenije se število 
nelegalnih kopov iz leta v leto 
povečuje. Nelegalni kop pomeni, da 
se na določenem območju izvaja ali je 
bilo izvedeno nezakonito rudarsko 
delo, kar pomeni, da posamezniki ali 
pravne osebe izkoriščajo mineralno 
surovino brez podeljene rudarske 
pravice in brez koncesijske pogodbe. 
Na ta način se izognejo plačilu 
koncesnine, največkrat pa tudi plačilu 
davka. Poleg tega na takšnih 
lokacijah prihaja tudi do pojava »dela 
na črno«. Takšni kopi so nelojalna 
konkurenca vsem tistim, ki imajo 
zakonite površinske kope, saj dela 
izvajajo brez rudarskega projekta, 
brez potrjenega elaborata zalog in 
virov mineralne surovine in ostale 
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dokumentacije, ki jo določa Zakon o 
rudarstvu. Zato so rudarski inšpektorji 
v sodelovanju z gozdarskimi in 
kmetijskimi inšpektorji izvedli več 
inšpekcijskih nadzorov nelegalnih 
kopov.

1.5 Pregledi, povezani z obvestili upravljavcev o delih ali nesrečah na infrastrukturi

Po 52. člen Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb mora 
upravljavec naprave v primeru 
nesreče ali drugega izrednega 
dogodka na žičniški napravi, o tem 
nemudoma obvestiti inšpektorja za 
žičniške naprave, v skladu s predpisi 
pa tudi druge pristojne organe in 
službe ter narediti pisno poročilo.

Inšpektorji so prejeta obvestila 
obravnavali ter uvedli nadzor, v 
kolikor so presodili, da je potrebno 
zagotoviti varnost smučarjev in 
drugega osebja pri prevozih z 
žičniškimi napravami.

35. člen Zakona o varnosti v 
železniškem prometu določa, da 
mora upravljavec in prevoznik takoj in 
ob vsakem času obvestiti Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije o 
nesrečah in resnih nesrečah, v 
katerih so bile poškodovane osebe ali 
je nastala velika škoda, ter o 
nesrečah in resnih nesrečah, ki imajo 
znake kaznivega dejanja.

Inšpektorji so prejeta obvestila 
obravnavali ter uvedli nadzor, v 
kolikor so presodili, da je potrebno 
zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti in 
delovanja skladno s predpisi v 
železniškem prometu na področju 
železniških prevozov in izvršilnih 
delavcev v železniškem prometu, 
zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti in 
delovanja železniških tirnih vozil in 
elektroenergetike skupaj s 
pripadajočimi izvršilnimi delavci, 
zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti 
na celotni železniški infrastrukturi in 
njeno funkcioniranje skladno z njenim 
namenom, zagotoviti ustrezno stopnjo 
varnosti in delovanja signalno 
varnostnih in telekomunikacijskih 
naprav v železniškem prometu.

457. člen Energetskega zakona 
določa, da mora odgovorna oseba 
pravne ali fizične osebe ter 
posameznik, ki upravlja energetske 
objekte, naprave, postroje ali 
napeljave, za katere je predpisan 
inšpekcijski nadzor po tem zakonu, 
takoj obvestiti energetsko inšpekcijo o 
poškodbah in okvarah, ki imajo za 
posledico prekinitev oziroma omejitev 
dobave energije ali če obstaja 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi 
ali nevarnost, da utegne nastati večja 
materialna škoda. Nadalje 458. člen 
Energetskega zakona določa, da 
mora odgovorna oseba pravne ali 
fizične osebe ter posameznik, ki 
izvaja dela na energetskem objektu, 
napravi, napeljavi oziroma postroju, 
energetski inšpekciji sporočiti datum 
začetka gradnje, rekonstrukcije ali 

Inšpektorji so prejeta obvestila 
obravnavali ter uvedli inšpekcijski 
nadzor, v kolikor so presodili, da je 
potrebno zagotoviti večjo zanesljivost 
obratovanja; zagotoviti   predpisan 
obseg in način vzdrževanja in s tem 
zanesljivo dobavo električne energije 
končnim uporabnikom;  zagotoviti 
varnost obratovanja in odstranjene 
motnje, ki jih nepravilno obratovanje 
teh naprav lahko povzroča 
distribucijskemu omrežju;   odstraniti  
vzroke za nastanek požarov, 
eksplozij; zagotoviti obratovalne 
zanesljivosti in varnosti sistemov z 
vgrajeno opremo pod tlakom.



33

obnove ter datum začetka 
funkcionalnih in zagonskih preizkusov 
na energetskih napravah, napeljavah, 
postrojih in objektih.
Po 31. členu Zakona o rudarstvu 
mora med izvajanjem raziskovalnih 
rudarskih del in po njihovem 
prenehanju nosilec dovoljenja za 
raziskovanje na lokaciji, na kateri se 
izvajajo oziroma so izvedena 
raziskovalna rudarska dela zagotoviti 
vse potrebne ukrepe, da se prepreči 
nastanek nevarnosti za ljudi, 
premoženje in okolico ter o teh 
ukrepih obvestiti pristojno rudarsko 
inšpekcijo in inšpekcijo, pristojno za 
okolje.

Inšpektorji so prejeta obvestila 
obravnavali ter uvedli inšpekcijski 
nadzor, v kolikor so presodili, da je 
potrebno zagotoviti zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu ter 
ukrepati, da se prepreči nevarnost za 
ljudi, premoženje in okolico.

Po tretjem odstavku 76. člena Zakona 
o rudarstvu mora mora odgovorna 
oseba izvajalca rudarskih del o 
vsakem pojavu nevarnosti, še 
posebej o pojavih eksplozivnih, 
zadušljivih, strupenih plinov, vdorih 
vode, mulja, blata, hribinskih udarih in 
plazovih, nastalih previsih, nestabilnih 
brežinah, zatajenih razstrelnih 
sredstvih in o drugih nastalih 
nevarnostih, ki lahko ogrozijo 
zaposlene, objekte in naprave takoj 
obvestiti pristojno rudarsko inšpekcijo. 

Inšpektorji so v vseh primerih obvestil 
izvedli inšpekcijski nadzor.

Drugi odstavek 69. člena Zakona o 
rudarstvu pa določa, da mora nosilec 
rudarske pravice za izkoriščanje 
petnajst dni pred začetkom rudarskih 
del prijaviti pristojni rudarski inšpekciji 
pričetek del ter v prijavi navesti 
številko in datum sklenitve 
koncesijske pogodbe, na podlagi 
katere je pridobil rudarsko pravico za 
izkoriščanje in osebo, ki bo opravljala 
posle tehničnega vodje rudarskih del.

Inšpektorji so inšpekcijski nadzor 
izvedli glede na zakonsko določeno 
periodiko izvajanja inšpekcijskih 
nadzorov.

2. Izvedba  prioritetnih inšpekcijskih nadzorov na osnovi prejetih pobud in prijav, katerih je 
prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa

Prioritetna obravnava prijav, 
povezanih s kršenjem  t.i. »socialne 
zakonodaje« (časi vožnje, odmori in 
p o č i t k i  v o z n i k o v )  i n  s  t e m   
zagotavljanje varnosti v cestnem 
prometu, uskladitev pogojev 
konkurence, izboljšanje pogojev dela 
voznikov.

Nadzor delovnih dni voznikov se 
izvaja pri prevoznikih potnikov in 
blaga v skladu z določili Direktive 
2006/22/ES v predpisanem obsegu. V 
sklopu te aktivnosti so se prioritetno v 
letu 2015 izvedli nadzori pri 
prevoznikih za katere so bile prejete 
utemeljene prijave ali obvestila o 
resnih kršitvah (od zaposlenih, ZSSS, 
domačih in tujih nadzornih organov, 
…).

2.1. Inšpekcija za 
cestni promet

Pr io r i te tna  obravnava  p r i j av  z  Iz naslova resnih kršitev v predhodnih 
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namenom zagotavljanja dejanskega 
in doslednega izvajanja postopkov 
usposabljanja.

obdobjih je bil inšpekcijski nadzor 
izveden v vseh prejetih primerih prijav 
in zaznano izboljšanje stanja kot 
posledice ukrepov, ki so bili izvedeni s 
strani IRSI in Agencija za varnost v 
prometu ter njunega medsebojnega 
sodelovanja.

Prioritetna obravnava prijav v primeru 
nadzora strokovnih organizacij za 
tehnične preglede po Zakon o 
motornih vozilih z vidika zagotavljanja 
izvedbe postopkov ugotavljanja 
tehnične brezhibnosti vozil in 
preprečevanja goljufij.   

I R S I  j e  n a  p o d l a g i  i n d i c e v  o  
nepravilnostih v letu 2015 izvedla več 
kompleksnih preiskovalnih 
inšpekcijskih pregledov. Postopki so 
bili usmerjeni v odkrivanje goljufij. 
Postopki so bili izvedeni kvalitetno ter 
so bile posledično posamičnim 
kršiteljem izrečene globe tudi v višini 
več kot deset tisoč evrov.

Prioritetna obravnava v primerih, ko je 
potrebno zagotoviti ustrezno varstvo 
in varno uporabo državnih cest pred 
nedovoljenimi posegi v cestni svet in 
s tem prispevati k varnemu odvijanju 
cestnega prometa ter 
ustrezno/zadovoljivo stanje vseh 
državnih cest in posledično varno 
odvijanje cestnega prometa za vse 
udeležence v cestnem prometu na 
državnih cestah ter s tem prispevati k 
manjšemu številu nesreč na cestah.

Na podlagi indicev o nepravilnostih so 
bili v letu 2015 prioritetno 
obravnavane  prijave, iz katerih so 
izhajale kršitve ustreznega varstva in 
varne uporabe državnih ces t  z   
nedovoljenimi posegi v cestni svet ter 
ustreznega oziroma zadovoljivega 
stanja državnih cest.

Prioritetna obravnava v primerih, ko je 
potrebno  zagotoviti ustrezno stopnjo 
varnosti in delovanja skladno s 
predpisi v železniškem prometu na 
področju železniških prevozov in 
izvršilnih delavcev v železniškem 
prometu, zagotoviti ustrezno stopnjo 
varnosti in delovanja železniških tirnih 
vozil in elektroenergetike skupaj s 
pripadajočimi izvršilnimi delavci, 
zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti 
na celotni železniški infrastrukturi in 
njeno funkcioniranje skladno z njenim 
namenom, zagotoviti ustrezno stopnjo 
varnosti in delovanja signalno 
varnostnih in telekomunikacijskih 
naprav v železniškem prometu.

Na podlagi indicev o nepravilnostih so 
bile v letu 2015 prioritetno 
obravnavane prijave na področju 
železniških prevozov, železniških 
vozil, železniške elektroenergetike, 
železniške infrastrukture in delovanja 
signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav v 
železniškem prometu, s pripadajočimi 
izvršilnimi železniškimi delavci, z 
namenom zagotavljanja ustrezne 
stopnje varnosti in varnega delovanja 
železniškega prometa ter s tem 
zmanjšanja možnosti za nastanek 
različnih nesreč in izrednih dogodkov 
v železniškem prometu.

2.2. Inšpekcija za 
ceste, železniški 
promet, žičniške 
naprave in 
smučišča

Prioritetna obravnava v primerih, ko je 
potrebno zagotoviti ustrezno varnost 
smučarjev in drugega osebja pri 
prevozih z žičniškimi napravami, kar 
posledično pomeni zmanjšanje 
možnosti za kakršnekoli nesreče.

Prior i tetno so bi le obravnavane 
prijave, iz katerih so izhajale kršitve 
glede določb o   žičniških napravah za 
prevoz  oseb  in  smuč išč  v  času  
obratovanja ter  organiz i ranega 
poučevanja smučanja, z namenom 
zmanjšanja možnosti za nastanek 
različnih nesreč na žičniških napravah 
in smučiščih.     

2.3. Inšpekcija za 
energetiko in 
rudarstvo

Prioritetna obravnava v primerih, ko je 
potrebno zagotoviti večjo zanesljivost 
obratovanja; zagotoviti   predpisan 
obseg in način vzdrževanja in s tem 

S področja elektro energetike so se 
prioritetno obravnavale prijave, ki so 
se nanašale na meritve in preglede 
elektroinštalacij in strelovodov. Z 
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zanesljivo dobavo električne energije 
končnim uporabnikom;  zagotoviti 
varnost obratovanja in odstranjene 
motnje, ki jih nepravilno obratovanje 
teh naprav lahko povzroča 
distribucijskemu omrežju;   odstraniti  
v z r o k e  z a  n a s t a n e k  p o ž a r o v ,  
eksplozij.

inšpekcijskimi nadzori pregledov 
elektroenergetskih naprav pri 
uporabnikih so bili v največji možni 
meri odstranjeni vzroki za nastanek 
požarov, eksplozij in zmanjšana 
možnost povzročitve gospodarske 
škode.

Prioritetna obravnava v primerih, ko je 
potrebno zagotoviti varnost in zdravje 
pri delu pri izvajanju rudarskih del pri 
podzemnem in površinskem izvajanju 
rudarskih del in nadzor nad vplivi 
rudarskih del na okolje; zagotoviti 
varnost in zdravje pri delu pri 
postavljanju in uporabi električnih 
instalacij in naprav v podzemnih 
prostorih in na površini pri 
r a z i s k o v a n j u  i n  i z k o r i š č a n j u  
mineralnih surovin.

Rudarska inšpekcija je v letu 2015 
prioritetno obravnavala prijave 
nepravilnega miniranja v pridobivalnih 
prostorih oziroma pri graditvi objektov. 
Poleg tega je rudarska inšpekcija 
prioritetno obravnavala tudi prijave 
neupoštevanja določil Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu pri 
izvajalcih rudarskih del. Osnovni cilj 
teh inšpekcijskih nadzorov je bilo 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu pri izvajanju rudarskih del in 
nadzor nad vplivi rudarskih del na 
okolje.

3. Izvedba inšpekcijskih nadzorov na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav

IRSI ocenil, da bo v letu 2015 zaradi 
obravnave prijav Inšpekcija za cestni
promet izvedla 10% inšpekcijskih 
postopkov glede na vse izvedene 
inšpekcijske postopke, Inšpekcija za 
ceste, železniški promet, žičniške 
naprave in smučišča 35 % ter 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 
20%.

IRSI je v letu 2015 prioritetno 
obravnaval prijave, kot že navedeno 
pod rubriko »Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na osnovi 
prejetih pobud in prijav, katerih je 
prednostna obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa«. Vse prispete 
prijave pa so bile obravnavane 
tekoče, inšpekcijski postopki pa so bili 
uvedeni, v kolikor je iz prijave izhajal 
sum kršitve predpisov, ki jih nadzirajo 
inšpektorji IRSI. 
IRSI je izvedel inšpekcijske postopke, 
ki so bili uvedeni zaradi sumov 
kršitve, s katerimi se je IRSI seznanil 
iz prejetih prijav v obsegu, kot je bilo 
načrtovano. 
Več prijav izven prioritetne obravnave 
je prispelo v zvezi z objekti za 
obveščanje in oglaševanje, prodajo 
sezonskih izdelkov ob cestah, uvedbo 
in izgradnjo GSM-R omrežja, delitvijo 
stroškov toplotne energije na podlagi 
vgrajenih delilnikov, nelegalnimi 
priklopi električne energije, 
nezakonitim izkoriščanjem mineralnih 
surovin, izpolnjevanjem pogojev za 
opravljanje javnih prevozov v cestnem 
prometu.
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4. Uvedeni prekrškovni postopki

Prekrškovnih postopkov se na IRSI ni 
planiralo, kajti uvedba prekrškovnega 
postopka je odvisna od ugotovljenih 
oz. zaznanih kršitev bodisi v okviru 
inšpekcijskega postopka, bodisi glede 
na prejete predloge upravičenih 
predlagateljev za uvedbo 
prekrškovnega postopka. IRSI je 
glede na pretekla leta ocenil višino 
izrečenih glob za leto 2015, in sicer 
850.000,00 EUR.

IRSI je v postopkih, ki jih je uvedel po 
uradni dolžnosti ter v postopkih, ki jih 
je uvedel na predlog upravičenih 
predlagateljev izrekel globe v skupni 
višini 814.450,52 EUR, kar je 95,8%
od ocenjenega.

5. Izvedba skupnih inšpekcijskih nadzorov

Nadzor nad prevozi blaga in potnikov 
v cestnem prometu na cesti v 
sodelovanju s policijo in mobilnimi 
e n o t a m i  F U R S  p o  m e s e č n o  
usklajevanih planih kot stalno 
celoletno aktivnost. 

V letu 2015 so aktivnosti potekale v 
planiranem obsegu do vključno 
meseca septembra. V zadnjem 
trimesečju pa zaradi vključitve 
preostalih dveh služb v t.i. »begunsko 
problematiko« v zmanjšanem obsegu 
v okviru možnosti. Osnovni cilj 
zagotavljanja varnosti v cestnem 
prometu in posledično zagotavljanja 
enakih konkurenčnih pogojev je 
dosežen.

Nadzor nad taksi prevozi s ciljem 
ugotavljanja in preprečevanja dela na 
črno v taksi dejavnosti.

V letu 2015 so bili izvedeni nadzori v 
okviru plana, s poudarkom na 
nadzoru taksi dejavnosti na področju 
MO Ljubljana. S ciljem povečanja 
učinkovitosti so se nekaterim 
nadzorom na območju MOL z 
izvajanjem svojih pooblastil po 
mestnem odloku pridružili tudi redarji 
in inšpektorji MOL. 

5.1. Inšpekcija za 
cestni promet

Nadzor nad prevozniki potnikov na 
sedežu prevoznikov s FURS.

P r v o t n o  n a č r t o v a n  c i l j  a k c i j e   
ugotavljanja utaj pri izdaji računov, je 
bil na pobudo FURS spremenjen. 
Zaradi nezmožnosti zagotovitve 
skupnih nadzorov na sedežu s strani 
FURS so se  nadzori s strani IRSI 
izvedli samostojno, za potrebe FURS 
so inšpektorji IRSI namenili pozornost 
preverjanju zaposlitev in v primeru 
ugotovljenih nepravilnosti ali 
utemeljenih indicev so bili podatki 
sporočeni oz. odstopljeni FURS v 
nadaljnjo preiskavo in ukrepanje.

Nadzor nad izkoriščanjem mineralnih 
surovin brez rudarske pravice.

Akcija je bila realizirana v sodelovanju 
s kmetijsko in gozdarsko inšpekcijo. 

5.2. Inšpekcija za 
energetiko in 
rudarstvo Nadzor  nad  zago tav l jan jem in  Akcija je bila realizirana v sodelovanju 
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uporabo osebne varovalne opreme, ki 
varuje delavce pred padci in zdrsi na 
istem nivoju.

s IRSD, TIRS, in IRSVNDN. 

Nadzor objektov s fotovoltaiko. Akcija je bila realizirana v sodelovanju 
s IRSVNDN . 

Nadzor Seveso zavezancev. Koordinirana akcija Seveso 
zavezancev je bila načrtovana in 
koordinirana že v letu 2014 med 
IRSKO, IRSVNDN, IRSNZ, IRSD in 
IRSI. Pobudo  za akcijo je dala 
Inšpekcija za okolje in naravo, zato je 
bila tudi nosilec akcije. V začetku leta 
2015 smo na IRSI prejeli obvestilo, da 
Inšpekcija za okolje in naravo ni več 
nosilec akcije, zato naši inšpektorji 
niso več izvajali nadzorov v okviru 
akcije. Podariti je potrebno, da 
energetski inšpektorji pri zavezancih, 
ki so tudi SEVESO zavezanci še 
vedno izvajajo inšpekcijske nadzore v 
skladu z letnimi načrti dela.

2. Pomorska inšpekcija

PI PLANIRANE NALOGE 2015 PLANIRANO IZVEDENE NALOGE 2015
Obvezni inšpekcijski pregledi tujih 
ladij, ki prihajajo v RS  / (Direktiva 
2009/16/EC):
(Kvoto nam določa Evropska
agencija za varnost plovbe) 

129 157

Inšpekcijski nadzor rednih linijskih 
tujih potniških ladij  / (Direktiva 
1999/35/EC):
(V pristanišču in v plovbi tripartitno: 
Slovenija /Italija /Hrvaška)

7 7

Inšpekcijski nadzor domačih ladij 
(redni):

8 8

Izvedba inšpekcijskih pregledov 
tujih ladij, v skladu z Uredbo o 
Fizikalno kemijskih lastnostih 
tekočih goriv:

67 67

Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih 
nadzorov 

Inšpekcijski nadzor plovbe po 
celinskih vodah:

50 58

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
prejetih pobud in 
prijav, katerih je 
prednostna 
obravnava 
upravičena z vidika 
javnega interesa

Inšpekcijski nadzor prepovedane 
plovbe  na jezerih in rekah

-

2

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih 
pobud in prijav

Inšpekcijski nadzor prepovedane 
plovbe  na jezerih in rekah -

2

Uvedeni prekrškovni - - 8
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postopki
Izvedba skupnih 
inšpekcijskih 
nadzorov

Skupne akcije: 
V okviru inšpekcijskega nadzora 
nad  varnostjo plovbe po celinskih 
vodah: 
Športne storitve-reka Soča in 
ostale reke ter nadzor nad 
varnostjo kopališč.

2 2

3. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
- ni posredovala poročila

10. Ministrstvo za okolje in prostor

1. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

GRADBENA INŠPEKCIJA
Št PLANIRANE 

NALOGE 2015
Obrazložitev IZVEDENE NALOGE 2015

1 Redni, kontrolni 
in izredni 
inšpekcijski 
nadzori

Predvidenih je 7.000 
inšpekcijskih pregledov 
v letu 2015.

Od 7.000 načrtovanih inšpekcijskih 
pregledov za leto 2015 jih je bilo 
realiziranih 7.317, kar pomeni, da je 
plan realiziran. 

2 Koordinirana 
akcija: Nadzor 
nad gradnjo in 
uporabo stavb, 
namenjenih 
javni rabi (šole, 
vrtci, bolnišnice, 
nakupovalni 
centri, javne 
ustanove, 
kopališča,…)

Akcija bo predvsem usmerjena 
v tiste objekte, v katerih se 
zadržuje večje število ljudi.

V akciji je bilo pregledano 222 objektov. 
Gradbeni inšpektorji so ugotovili kršitve, ki se 
nanašajo na:
- gradn jo  ob jek tov  v  javn i  rab i  b rez  

gradbenega dovoljenja;
- uporabo objektov v javni  rabi  brez 

uporabnega dovoljenja;
- projektiranje, izvedbo in vzdrževanje 

objektov v javni ravi na način, da ni 
zagotovljena dostopnost grajenega 
okolja (ureditev in dostopnost parkirišč, ni 
parkirnih mest za invalide, neustrezni 
pločniki brez poglobitve, vrtiljaki na 
vhodih, neustrezne klančine, dvigalo brez 
taktilnih oznak);

- druge kršitve.

Inšpektorji so izdali 14 upravnih odločb, 
izrekli 30 opozoril za odpravo nepravilnosti, 
izdali 2 plačilna naloga in 3 sklepe o dovolitvi 
izvršbe. 

3 Koordinirana 
akcija: Nadzor 
na gradbiščih -
Nadzor nad 
vgrajevanjem 
gradbenih 
proizvodov

Kontroliralo se bo predvsem 
opremljenost proizvodov z 
dokazili o ustreznosti.

Gradbeni inšpektorji so na večjih gradbiščih 
preverjali:
- Ali ima vgrajeni proizvod CE oznako oz. 

izjavo o lastnostih;
- ali je izjava o lastnosti (6. čl. ZGPro-1) 

oziroma CE oznaka popolna;
- ali dejansko vgrajeni proizvod ustreza 

napisanemu v priloženi izjavi o lastnostih, 
- ali se v izjavah nanaša na veljavne 

tehnične specifikacije (npr SIST EN, 
ETA, STS), 
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- ali je dejanski namen uporabe skladen z 
napisanim v izjavi.

Gradbeni inšpektorji so pregledali 289 
proizvodov pri različnih subjektih, izdali 44 
opozoril, 4 inšpekcijske odločbe po 150. čl. 
ZGO-1. V 209 zadevah gradbeni inšpektorji 
niso izrekli ukrepa. V zvezi s 3 gradbenimi 
proizvodi pa smo o ugotovljenih 
nepravilnostih obvestili tržno inšpekcijo in jim 
vse tri zadeve tudi odstopili v pristojno 
reševanje. 

4 Koordinirana 
akcija: Nadzor 
na gradbiščih -
Nadzor nad 
delom 
udeležencev pri 
graditvi objektov

Preverjalo se bo ali udeleženci 
pri graditvi objektov izpolnjujejo 
z zakonom določene pogoje za 
opravljanje svojega dela.

Gradbeni inšpektorj i  so pregledali 803 
gradbišča na katerih se je izvajala gradnja 
106 zahtevnih objektov, 690 maj zahtevnih 
objektov in 7 nezahtevnih objektov. Gradbeni 
inšpektorji so v zvezi z Akcijo odprli 896
postopkov, od teh 828 upravnih inšpekcijskih 
postopkov in 68 prekrškovnih postopkov.

Gradbeni inšpektorji so v sklopu akcije izdali 
111 inšpekcijskih odločb. Odkritih je bilo 32 
nelegalnih gradenj, za katere so bile izdane 
odločbe na podlagi 152. člena ZGO-1 ter 24 
neskladnih gradenj za katere so izdali  
odločbe po 153. členu ZGO-1. V 1 zadevi sta 
bili izdani tudi dve odločbi za nevarno gradnjo 
na podlagi 154. člena ZGO-1. 

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi 
udeležencev pri graditvi in na samih gradbišč
so gradbeni inšpektorji izdali 48 odločb za 
odpravo pomanjkljivosti na podlagi 1. točke 1. 
odstavka 150. člena ZGO-1, ter 2 odločbi na 
podlagi 2. točke 1. odstavka 150. člena ZGO-
1. Ugotovljene nepravilnosti so se nanašale 
na neustrezen strokovni nadzor, označitev in 
zavarovanje gradbišča, varnostni načrt, 
nepravilnosti pri zavarovanju odgovornosti 
udeležencev in obsegu ter ustreznosti le-te, 
nepravilnosti pri sklepanju pogodb z 
udeleženci pri graditvi in izpolnjevanju 
pogojev za le-te, nepravilnosti pri zakoličbi 
objekta, načrt organizacije gradbišča, 
neobstoj listin in projektov na gradbišču, 
manjše nepravilnosti v zvezi z gradnjo ter 
nepravilnosti pri dokazovanju vgrajenih 
materialov. 

V prekrškovnih postopkih je bilo izdanih15 
odločb o prekršku v skupni višini izrečenih 
glob 33.150,00€ in 36 plačilnih nalogov po 
ZP-1  v  s k u p n i  v i š i n i  i z r e č e n i h  g l o b  
50.000,00€.

5 Vodenje 
prekrškovnih 
postopkov

Voden je  p rek r škovn ih  pos topkov  j e  
predstavljalo redno delo. Gradbeni inšpektorji 
so v letu 2015 uvedli 475 prekrškovnih 
postopkov. Izdanih je bilo 72 odločb o 
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prekršku v skupni višini izrečenih glob 
269.650,00€ in 366 plačilnih nalogov po ZP-1 
v skupni višini izrečenih glob 347.900,00€.

6 Izvajanje izvršb 
po drugi osebi

Izvajanje upravnih izvršb 
inšpekcijskih odločb po drugi 
osebi bo gradbena inšpekcija 
opravljala skladno s 
prioritetami dela gradbene 
inšpekcije pri izvršilnih 
postopkih in vrstnim redom pri 
izvršbah.

I z v r š b a  p o  d r u g i  o s e b i  z a h t e v n e g a  
energetskega objekta, ki je bila pričeta v letu 
2014, vendar zaradi vremenskih razmer ter 
obsežnosti in zahtevnosti same izvršbe v letu 
2014 ni bila končana, je bila nadaljevana v 
letu 2015.

Do realizacije drugih izvršb po drugi osebi v 
letu 2015 ni prišlo, ker s strani Ministrstva za 
okolje in prostor nismo pravočasno pridobili 
soglasje za podpis pogodbe z izvajalcem 
inšpektorata, ki je bil izbran na javnem 
razpisu (zaprtje proračuna).

GEODETSKA INŠPEKCIJA
Št PLANIRANE NALOGE 

2015
Obrazložitev IZVEDENE NALOGE 2015

1 Redni, kontrolni in izredni 
inšpekcijski nadzori

Predvidenih je 40 
inšpekcijskih 
pregledov v letu 2015

Od 40 načrtovanih inšpekcijskih pregledov za 
leto 2015 jih je bilo realiziranih 43, kar 
pomeni, da je plan realiziran.

2 Koordinirana akcija -
Doseganje cilja večje 
pravne varnosti lastnikov 
nepremičnin, večje 
varnosti vlaganj v 
nepremičnine in investicij, 
povezanih z 
nepremičninami, 
nepremičninskega trga, 
pravično obdavčenje 
nepremičnin

Obravnavali bodo vsi 
predlagani in 
ugotovljeni prekrški v 
zvezi z 
evidentiranjem stavb 
ali delov stavb v 
kataster stavb oz. 
register nepremičnin.

Geodetska inšpektorica je v akciji 
obravnavala 294 zadev zaradi ne-
evidentiranja stavb v kataster stavb. V zvezi z 
akcijo so bili uvedeni prekrškovni postopki. 
Izdano je bilo 59 odločb o prekršku z 
izrečeno globo, 121 odločb z izrekom 
opomina in 82 opozoril. 

3 Koordinirana akcija -
Doseganje cilja 
zagotavljanja 
izpolnjevanja pogojev 
podjetij in v njih 
zaposlenih posameznikov 
za opravljanje geodetske 
dejavnosti

Izveden bo nadzor 
nad 20 naključno 
izbranimi podjetji, ki 
opravljajo geodetsko 
dejavnost poleg 
prejetih prijav.

Med naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo 
geodetsko dejavnost, je bilo 12 samostojnih 
podjetnikov in 8 družb z omejeno 
odgovornostjo.

Ob zaključku akcije je bilo ugotovljeno, da od 
vseh 20 pregledanih geodetskih podjetij, 3 
podjetja ne opravljajo geodetske dejavnosti, 
pri 16 pa nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
V povezavi z akcijo je bil uveden 1 
prekrškovni postopek.

4 Vodenje prekrškovnih 
postopkov

Vodenje prekrškovnih postopkov je 
predstavljalo redno delo. Geodetska 
inšpektorica je v letu 2015 uvedla 201 
prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 63
odločb o prekršku v skupni višini izrečenih 
glob 2.962,00€ in 1 plačilnih nalogov po ZP-1 
v skupni višini izrečenih glob 2.000,00€.

STANOVANJSKA INŠPEKCIJA

Št PLANIRANE NALOGE Obrazložitev IZVEDENE NALOGE 2015
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2015
1 Redni, kontrolni in izredni 

inšpekcijski nadzori
Za uresničitev teh 
ciljev, glede na 
planirano kadrovsko 
zasedbo 
stanovanjske 
inšpekcije v letu 2015 
načrtujemo 150 
rednih inšpekcijskih 
pregledov.

Od 150 načrtovanih inšpekcijskih pregledov 
za leto 2015 jih je bilo realiziranih 222, kar 
pomeni, da je plan realiziran.

2 Koordinirana akcija: redni 
pregledi dvigal in njihovim 
vzdrževanjem v 
večstanovanjskih stavbah

Podlaga za 
inšpekcijske 
postopke v teh 
zadevah bo temeljila 
na podatkih dnevno 
informativnega 
biltena centra za 
obveščanje, Uprave 
RS za zaščito in 
reševanje, ki zajema 
podatke o nujnih 
intervencijah na 
dvigalih. Tako bo 
akcija potekala na 
območju celotne 
Republike Slovenije.

Akcija je potekala pri 16 subjektih na 
območju celotne Republike Slovenije. V 
sklopu akcije nadzora v zvezi z obveznimi 
rednimi pregledi dvigal in njihovim 
vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah so 
bili inšpekcijski postopki v 14 zadevah s 
sklepom ustavljeni, ker ni bilo ugotovljenih 
pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal oziroma so 
bile, po izjavi upravnika in priloženih izjavah 
pogodbenih serviserjev, le-te odpravljene. V 
2 zadevah pa so bile ugotovljene 
nepravilnosti in bo stanovanjska inšpekcija 
odredila inšpekcijske ukrepe ter izdala 
upravni odločbi.

3 Vodenje prekrškovnih 
postopkov

Vodenje prekrškovnih postopkov je 
predstavljalo redno delo. Stanovanjski 
inšpektorji so v letu 2015 uvedli 78 
prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 8 
odločb o prekršku v skupni višini izrečenih 
glob 37.500,00€. 

4 Koordinirana akcija: 
Rezervni sklad 2015

Zaradi velikega zanimanja javnosti je 
stanovanjska inšpekcija v javnem interesu 
opravila dodatno Koordinirano akcijo: 
Rezervni sklad 2015 - Upravljanje s sredstvi 
rezervnega sklada etažnih lastnikov in 
plačevanje obveznosti iz pogodb sklenjenih s 
tretjimi osebami.

V akciji je bilo nadzirano poslovanje z 
rezervnim skladom (odprtje posebnega 
transakcijskega računa, prenakazovanje 
sredstev na ta račun, namen porabe 
rezervnega sklada) ter sprovajanje plačil 
dobaviteljem blaga in storitev.

Kršitve v zvezi s porabo sredstev rezervnega 
sklada pri izbranih upravnikih niso bile 
ugotovljene. V akciji je bilo ugotovljeno, da pri 
sprovajanju plačil dobaviteljem blaga in 
storitev ni bilo večjih pomanjkljivostih, razen 
pri upravnikih, ki so se znašli v resnih 
ekonomskih težavah in imajo daljše časovno 
obdobje neporavnane obveznosti.

V sklopu akcije ni bilo izdanih upravnih ali 
prekrškovnih ukrepov. 
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INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO

Št PLANIRANE 
NALOGE 2015

Obrazložitev IZVEDENE NALOGE 2015

1 Redni, kontrolni 
in izredni 
inšpekcijski 
nadzori

Predvidenih je 7.500 
inšpekcijskih pregledov v letu 
2015.

Inšpekcija za okolje in naravo je opravila 
6780 inšpekcijskih nadzorov, v okviru katerih 
je bilo opravljenih 9573 pregledov po 
delovnih področjih, za katere nadzor je 
inšpekcija pristojna. 

2 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor odlagališč 
odpadkov –
podzemne vode, 
kršitve prava EU 
in EU postopki

Izveden bo nadzor na vseh 
odlagališčih odpadkov.

V letu 2015 je Inšpekcija za okolje in naravo 
izvedla akcijo nadzora onesnaženja 
podzemnih voda odlagališč, kjer je preverjala 
skladnost z zahtevami Uredbe o odlagališčih 
odpadkov (UOO). 

V nadzoru so bili zajeti vsi upravljavci 
odlagališč, tako tistih ki še obratujejo, ne 
glede na to ali še odlagajo odpadke ali ne, 
kot tistih, ki so že zaprta z odločbami o 
zaprtju. 

V okviru akcije se je preverjalo obratovalne 
monitoringe podzemne vode za leto 2014, 
izvajanje ukrepov za varstvo podzemne vode 
in izvajanje ukrepov v primeru preseganja 
opozorilnih vrednosti indikativnih parametrov 
onesnaženosti podzemne vode določenih v 
okoljevarstvenih dovoljenjih (OVD), načrtih 
neizvedenih del (NND) in odločbah o zaprtju. 

Nadzor odlagališč komunalnih odpadkov in 
industrijskih odlagališč v obratovanju je 
pokazal, da imajo vsi izdana okoljevarstvena 
dovoljenja (OVD) v skladu s katerimi izvajajo
obratovalni monitoring podzemnih voda, 
razen če so tega oproščeni. Vsi zavezanci, ki 
izvajajo monitoring, poročajo o preseganju 
opozorilnih vrednosti indikativnih parametrov 
onesnaženosti podzemne vode, z izjemo 
dveh industrijskih odlagališč. Predpisanih ne 
izvajajo v enem primeru, zato bo izdana 
inšpekcijska odločba. 
Pri odlagališčih komunalnih odpadkov in 
industrijskih odlagališčih z izdano odločbo o 
zaprtju je bilo ugotovljeno, da skoraj dve 
tretjini nimata določenih ukrepov v primeru 
preseganja opozorilnih vrednosti, zato 
inšpekcija ne more ukrepati. O ugotovitvah 
bo obveščen MOP.
Nadzori odlagališč komunalnih odpadkov in 
industrijskih odlagališč v postopku zapiranja 
ali pridobivanja OVD za zapiranje so 
pokazali, da večina zavezancev, ki izvaja 
obratovalni monitoring tudi poroča o 
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preseganju opozorilnih vrednosti, vendar  
inšpekcija za okolje in naravo nima podlage 
za določen in izvršljiv izrek inšpekcijske 
odločbe. Učinkovit inšpekcijski nadzor bo 
možen po pridobitvi OVD.

3 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor 
komunalnih 
odpadnih vod in 
komunalnih 
čistilnih naprav

Izveden bo nadzor pri vseh 
zavezancih, kjer je 
prilagoditveni rok že potekel. 
Akcija bo potekala v dveh 
delih:
- nadzor zagotavljanja  

odvajanja komunalnih 
odpadnih vod po javni 
kanalizaciji, kjer je 
prilagoditveni rok že 
potekel,

- nadzor zagotavljanja 
čiščenja komunalnih 
odpadnih vod, kjer je 
prilagoditveni rok že 
potekel bo potekal v 
okviru rednega dela ali 
kot posebna akcija v 
nadaljevanju.

Akcija nadzora odvajanja komunalnih 
odpadnih vod je zajemala nadzor 
zagotavljanja odvajanja komunalnih odpadnih 
vod po javni kanalizaciji na območju 
poselitev, kjer je prilagoditveni rok po 
določbah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
(Ur. list RS št. 45/07, 63/09, 105/10) že 
potekel. 

Akcija se je izvajala v letu 2015, vendar se bo 
zaradi obsežnosti in kompleksnosti 
nadaljevala tudi v letu 2016, zato bodo 
ugotovitve predstavljene ob realizaciji za leto 
2016.

4 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor 
čezmejnega 
pošiljanja 
odpadkov

Akcije nadzora bodo  
potekale v sodelovanju s 
predstavniki FURS, Policije in 
ARSO. Namen akcij bo 
izvajanje nadzora nad 
pošiljanjem odpadkov na 
predelavo oziroma 
odstranjevanje v tujino ter 
preprečevanje nezakonitih 
pošiljk odpadkov. 

V letu 2015 je bilo izvedenih 14 skupnih akcij 
nadzora na avtocestnih počivališčih, mejnih 
prehodih ter v pristanišču Koper. Akcije so
potekale skladno z dogovori z ostalimi 
predstavniki nadzornih organov in pristojnega 
organa. Akcije na avtocestnih počivališčih so 
potekale z izločanjem tovornih vozil iz 
prometa oz. s preusmeritvijo prometa 
tovornih vozil preko počivališč. Na mejnih 
prehodih s Hrvaško in v pristanišču Koper so 
bili pregledi izvedeni na podlagi podatkov iz 
carinskih dokumentov. Pregledanih je bilo 
preko 400 tovornih vozil in kontejnerjev, 
večjih nepravilnosti v okviru akcij nadzora ni 
bilo ugotovljenih.
Inšpektorji za okolje so opravili tudi večje 
število inšpekcijskih pregledov v podjetjih.

5 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor CITES –
nadzor nad 
ravnanjem z 
medvedjim 
mesom, nadzor v 
trgovinah za male 
živali

Inšpekcija za okolje in naravo 
bo v letu 2015 ponovno 
izvedla akcijo nadzora 
trgovine z medvedjim mesom 
in nadzor v trgovinah za male 
živali

Rjavi medved je zavarovan s Konvencijo o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto 
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. 
Trgovanje z medvedjim mesom je zato 
dovoljeno le kot izjema po Uredbi o ravnanju 
in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in 
rastlinskimi vrstami in strogo regulirano. 
Inšpekcija je bila s strani pristojnega 
ministrstva in upravnega organa opozorjena, 
da prihaja do neskladja med številom 
odstreljenih medvedov in številom izdanih 
potrdil, ki dovoljujejo trgovanje, kar kaže na 
to, da zavezanci ne izpolnjujejo določil iz 
predpisov.

Nadzor je bil usmerjen v končne porabnike in 
prodajalce izdelkov iz medvedjega mesa. 
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Inšpektorji so opravili inšpekcijski pregled pri 
16 zavezancih in sicer v gostinskih obratih in 
večjih trgovinah ter pri nekaj fizičnih osebah 
(lovcih). Pri slednjih nepravilnosti niso bile 
zaznane. Nekatere večje trgovine so zaradi 
zahtevnosti pridobivanja ustreznih 
dokumentov v letu 2015 prenehale s trgovino 
z medvedjim mesom. 

Pravnim osebam, so bila izdana štiri 
opozorila po Zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru za odpravo nepravilnosti, to je 
ureditvijo ustreznih evidenc o porabi 
medvedjega mesa in dve opozorili po Zakonu 
o prekrških, kjer zavezanca nista imela 
potrebnih vnaprej izdanih potrdil ARSO.
Inšpekcija za okolje in naravo je v okviru 
nadzora CITES konvencije načrtno in 
koordinirano izvedla nadzor trgovin z malimi 
živalmi v Sloveniji.
Cilj nadzora CITES osebkov, ki jih trgovine z 
malimi živalmi zadržujejo v ujetništvu in jih 
prodajajo, je namenjen zagotovitvi ustreznih 
bivalnih razmere za živali v skladu z določili 
Odredbe ter nadzoru izvora živali, ki mora biti 
izkazan z ustreznim CITES potrdilom.
Pri izvedbi nadzora so se upoštevali rezultati 
akcija nadzora, ki je bila izvedena v letu 
2012. Pri določitvi zavezancev je bila 
upoštevana kupna moč prebivalcev, zato se 
je nadzor izvedel pri štirih zavezancih na 
območju OE Ljubljana in OE Maribor. V 
enem primeru je bil izrečen ukrep odprave 
nepravilnosti, ki je bil tudi realiziran. 

6 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor vožnje v 
naravnem okolju

V času zimskih in poletnih 
počitnic bo skupaj s policijo in 
gozdarsko inšpekcijo  
izveden poostren nadzor nad 
vožnjo v naravnem okolju. 

Nadzor je bil izveden v vseh območnih 
enotah Inšpektorata torej v OE Maribor, OE 
Murska Sobota, OE Celje, OE Nova Gorica in 
OE Novo Mesto, OE Kranj ter OE Ljubljana in 
sicer prednostno na območjih, ki imajo 
naravovarstveni status zavarovanega 
območja, torej v krajinskih parkih, regijskih 
parkih, na Natura 2000 območjih in naravnih 
vrednotah. Namen poostrenega nadzora 
vožnje z vozili v naravnem okolju je bilo 
predvsem osveščanje, opozarjanje in 
preprečitev nelegalne vožnje v naravnem 
okolju, ki ima za posledico poškodbe 
naravnega okolja in ogrožanje habitatov 
rastlinskih in živalskih vrst.
Nadzor se je izvajal ob koncu tedna, ko je bil 
pričakovan večji obisk in s tem večja 
obremenitev naravnega okolja.
V okviru akcije je bilo izdano 5 plačilnih 
nalogov ter uvedenih 5 postopkov o prekršku 
zaradi napačno parkiranih vozil. Ukrepi glede 
vožnje s kolesom v naravnem okolju niso bili 
izrečeni, saj kršitve niso bile zaznane. 
V avgustu je bil opravljen tudi nadzor 
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spoštovanja Uredbe o varstvu samoniklih gliv 
z namenom omejitev nabiranja gob nad 
zakonsko določenimi količinami. Inšpektorji 
so v okviru nadzora po Uredbi o varstvu 
samoniklih gliv preverili 15 nabiralcev gob 
vendar kršitev niso zaznali, zato je bila 
njihova vloga v skladu z zakonodajo 
svetovalna

7 Usmerjena akcija 
nadzora:
Nadzor travišč z 
naravovarstvenim 
statusom

V javnem interesu je bila izvedena dodatna 
akcija inšpekcijskega nadzora nad travišči s 
posebnim naravovarstvenim statusom. 
Osnovni cilj akcije je bil nadzor nad stanjem 
travišč v varovanih območjih in identifikacija 
najbolj pogostih kršitev.

Pregledanih je bilo 23 travišč, od katerih jih je 
imelo 22 status območja Natura 2000, edino 
območje, ki tega statusa ni imelo, je bilo 
naravna vrednota državnega pomena. 
Večina travišč je imelo poleg statusa 
območje Natura 2000 še druge statuse, npr. 
naravna vrednota državnega pomena, 
zavarovano območje in ekološko pomembno 
območje. Travišča, ki so bila predmet 
nadzora, so imela različne habitatne tipe od 
nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov do 
alpinskih travišč. 
Ugotovljeno je bilo, da se varstveni ukrepi 
izvajajo le na 22% obravnavanih traviščih, na 
enem območju deloma, medtem ko se na 
74% obravnavanih traviščih ne izvajajo, kljub 
temu je bilo stanje travišč v 65% ocenjeno 
kot ugodno, v 13% kot delno ugodno in v 
22% kot neugodno.
Najbolj pogosti dejavniki ogrožanja v času 
nadzora so bili zaraščanje, vožnja v naravi, 
paša, zgodnja in prepogosta košnja, 
spreminjanje ekstenzivnih travniških površin 
v intenzivne travnike, spreminjanje travnikov 
v njive, prekomerna krčitev obvodne 
drevnine, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, 
izsuševanje, setev neavtohtonih travnatih 
mešanic in zasipavanje z gradbenimi 
odpadki.
V času izvajanja inšpekcijskega pregleda so 
bili na 12. obravnavanih traviščih (52 %) 
zaznani naslednji posegi: nasutje travišča s 
peskom, odkopavanje, postavitev 
montažnega šotora, sejanje kmetijskih kultur, 
urejanje brežine (betoniranje), sekanje 
vegetacije, vzdrževanje melioracijskega 
jarka, črno odlagališče, spreminjanje v trajni 
nasad, strelišče lovske družine. Na preostalih 
traviščih (48 %) posegov ni bilo zaznanih. 
Tekom izvajanja nadzora so bile v 
inšpekcijskem postopku izdane 4 ureditvene 
odločbe. Za odpravo manjših nepravilnosti 
sta bili izdani 2 opozorili po ZIN. V enem 
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primeru je ukrepala kmetijska inšpekcija.
Po ZP-1 so bili izrečeni trije ukrepi in sicer 1 
odločba (pravna in odgovorna oseba) ter 2 
opozorili

8 Vodenje 
prekrškovnih 
postopkov

Vodenje prekrškovnih postopkov je 
predstavljalo redno delo. Inšpekcija za okolje 
in naravo je v letu 2015 uvedla 420 
prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 76
odločb o prekršku v skupni višini izrečenih 
glob 122.883,00€ in 74 plačilnih nalogov po 
ZP-1 v skupni višini izrečenih glob 
168.110,00€.

9 Izvedba 
kontrolnih 
monitoringov

Izredni monitoring se odredi 
predvsem pri zavezancih, kjer 
inšpektor dvomi v pravilnost 
rezultatov rednega 
monitoringa in kjer je za 
zavezanca na Inšpekcijo za 
okolje in naravo prispelo več 
prijav onesnaževanja okolja z 
različnimi emisijami

Inšpekcija za okolje in naravo je v skladu z 
določili tretjega odstavka 157. člena ZVO-1 
odrejala izvedbo kontrolnega monitoringa. 
Izredni monitoring se odredi predvsem pri 
zavezancih, kjer inšpektor dvomi v pravilnost 
rezultatov rednega monitoringa in kjer je za 
zavezanca na Inšpekcijo za okolje in naravo 
prispelo več prijav onesnaževanja okolja z 
različnimi emisijami. V letu 2015 je bilo 
odrejenih 12 kontrolnih monitoringov (7 na 
področju hrupa, 2 na področju emisij v zrak, 2 
na področju emisij v vode in 1 monitornig na 
make komunalne čistilne naprave).

10 Izvajanje izvršb 
po drugi osebi

Inšpekcija za okolje in naravo 
bo  nadaljevala z izvršilnimi 
postopki po drugi osebi, 
predvsem pri odstranjevanju 
nedovoljeno odloženih 
odpadkov.

V letu 2015 je bila izvedena 1 izvršba po 
drugi osebi in sicer odstranitev nedovoljeno 
odloženih odpadkov. 
Izbran je bil izvajalec izvršbe odpadnih 
pnevmatik, ki so v količini 28.000 ton 
nezakonito odložene na Dravskem polju. 
Izvršba se bo izvajala v letu 2016 in bo 
predvidoma končana do konca junija 2017.
Za realizacijo dveh planiranih izvršb po drugi 
osebi IRSOP ni dobil soglasja MF zaradi 
zaprtja proračuna, zato nista bili izvedeni.

11 Izvedba skupnih 
inšpekcijskih 
nadzorov

Sodelovanje v skupnih 
akcijah nadzora 

Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2015 
sodelovala predvsem v koordiniranih 
nadzorih s Policijo, FURS, kmetijsko 
inšpekcijo ter lovsko in ribiško inšpekcijo.

2. Uprava RS za jedrsko varnost - Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost

URSJV PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov

10 inšpekcijskih nadzorov 
remonta NEK, 

4 inšpekcijski nadzori 
strokovnega usposabljanja 
operaterjev NEK in

38 inšpekcijskih nadzorov 
obratovanja NEK.

1 inšpekcijski nadzor 
raziskovalnega reaktorja 

10 inšpekcijskih nadzorov remonta NEK,
2 inšpekcijska nadzora preventivne 
zaustavitve NEK,

4 inšpekcijski nadzori strokovnega 
usposabljanja operaterjev NEK in

34 inšpekcijskih nadzorov obratovanja NEK.

3 inšpekcijski nadzori raziskovalnega 
reaktorja TRIGA
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TRIGA

2 inšpekcijska nadzora 
ARAO (Agencija za 
radioaktivne odpadke).

1 nadzor pooblaščenih 
izvedencev po 58. členu 
ZVISJV.

8 inšpekcijskih nadzorov 
virov HASS (High Activity 
Sealed Source – Visoko 
aktivni zaprti vir sevanja).

37 inšpekcijskih nadzorov pri 
izvajalcih sevalnih dejavnosti.

Intervencije – ocenjeno na 8 
- 12

0 inšpekcijskih nadzorov ARAO.

1 nadzor pooblaščenih izvedencev po 58. 
členu ZVISJV.

8 inšpekcijskih nadzorov virov HASS (High 
Activity Sealed Source – Visoko aktivni zaprti 
vir sevanja).

45 inšpekcijskih nadzorov pri izvajalcih 
sevalnih dejavnosti.

10 intervencij.

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena 
z vidika javnega 
interesa

ni bilo ni bilo

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud 
in prijav

ni bilo ni bilo

Uvedeni prekrškovni 
postopki

ni bilo ni bilo

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

1  krat (po potrebi) z 
IRSVNDN
1  krat (po potrebi) z IRSNZ
1  krat (po potrebi) z URSVS

1 krat z IRSVNDN

2 krat z IRSNZ
3 krat z URSVS

11. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AKOS PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 
(na podlagi količnika 
ocene tveganja in na 
podlagi izbranih 
aktualnih vsebinskih 
področij)

-do 20 večjih inšpekcijskih 
nadzorov nad izvrševanjem 
veljavnih regulatornih 
odločb agencije na različnih 
trgih elektronskih 
komunikacij;

- 32 postopkov (16 nadzornih postopkov nad 
operaterji zaradi preverjanja izpolnjevanja 
obveznosti zagotavljanja enakega 
obravnavanja ter 16 nadzornih postopkov 
zaradi preverjanja izpolnjevanja obveznosti 
cenovnega nadzora in stroškovnega 
računovodstva na upoštevnem trgu 3 -
Zaključevanje klicev v fiksnih omrežjih in 
trgu 7 - Zaključevanje klicev v mobilnih 
omrežjih);

- 15 postopkov (10 inšpekcijskih nadzorov 
operaterjev glede izpolnjevanja obveznosti 
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-do 40 inšpekcijskih 
nadzorov operaterjev glede 
izpolnjevanja obveznosti 
vpisovanja infrastrukture v 
zbirni kataster, zagotavljanja 
varnosti omrežij in storitev 
ter delovanja v izjemnih 
stanjih na terenu;

-nadzor nad izvajanjem 
univerzalne storitve 
elektronskih komunikacij;

-nadzor nad operaterji zaradi 
nespoštovanja določil 
ZEKom-1B o poročanju 
podatkov o razvoju trga 
elektronskih komunikacij;

-nadzor nad zakonito 
uporabo radiofrekvenčnega 
spektra in radijske in 
terminalne opreme;

-preverjanje izvajanja določb 
o gradnji infrastrukture -
obisk vseh večjih 
infrastrukturnih operaterjev 

-preverjanje izvajanja določb 
o gradnji infrastrukture -
obisk vseh mestnih občin

-preverjanje izvajanja določb 
o gradnji infrastrukture –
nadzor nad  služnostnimi 
pogodbami

-3 postopki nadzora nad 
kakovostjo izvajanja 
univerzalne storitve (poštne 
storitve)

-3 postopki nadzora nad 
izjemami izvajanja 
univerzalne storitve (poštne 
storitve)

-nadzor nad televizijskim 
oglaševanjem

-nadzor dovoljenj za 
izvajanje radijske dejavnosti

vpisovanja infrastrukture v zbirni kataster in 
5 poglobljenih inšpekcijskih nadzorov nad 
zagotavljanjem varnosti omrežij in storitev 
pri petih največjih operaterjih elektronskih 
komunikacij)

- 1 nadzor nad izvajanjem službe za dajanje 
informacij o naročnikih

- 23 postopkov

- 57 postopkov

- obiskali 16 podjetij

- obiskali vseh 11 MO in na delavnicah 
seznanili 36 občin

- Pregledali 1580 služnostnih pogodb

- 3 preventivni nadzori nad kakovostjo 
izvajanja univerzalne storitve (na območju 
pošt ),

- 3 preventivne nadzore nad izjemami od 
izvajanja univerzalne storitve (na območju 
pošt)

- 6 preventivnih nadzorov nad pogodbenimi 
poštami (2318, 2323, 2206, 3304, 3201, 
3272),

- 5 postopkov nadzora določb o oglaševanju 
v televizijskih programih (3 postopki o 
promocijskem umeščanju izdelkov, storitev 
in blagovnih znamk, 2 pa zaradi omejitev 
obsega oglaševanja

- 6 postopkov strokovnega nadzorstva (2 
postopka preverjanja odprave 
nepravilnosti, ki so bile izdajateljem 
programov naložene v prejšnjih odločbah 
agencije, 4 ostali postopki)
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-nadzor nad deleži evropskih 
avdiovizualnih del

-nadzor deležev slovenskih 
avdiovizualnih del

- 10 postopkov inšpekcijskega nadzora 
zaradi pridobivanja podatkov o deležih 
slovenskih in evropskih avdiovizualnih del

- 9 postopkov strokovnega nadzora v zvezi z 
izpolnjevanjem deležev slovenskih 
avdiovizualnih del 

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

-nadzori na zagotavljanjem 
pravic končnim 
uporabnikom elektronskih 
komunikacij

-1 nadzor nad obveznostmi 
iz odločbe o dodelitvi 
radiofrekvenčnega spektra

-prijave gradenj GJI, za 
katere ni bilo poslano 
obvestilo o nameri gradnje 
na agencijo

-poštne storitve 

-zaščita otrok in 
mladoletnikov pred 
potencialno škodljivimi 
vsebinami: ali so te vsebine 
ustrezno označene, ali se 
predvajajo v ustreznih 
časovnih terminih in ali se 
izvaja ustrezna tehnična 
zaščita

-nadzori v tujini registriranih 
TV programov

- 15 postopkov (6 postopkov preverjanja 
spoštovanja določb ZEKom-1B o internetni 
nevtralnosti; 2 postopka preverjanja 
spoštovanja določil o naročniških 
pogodbah, 1 postopek glede obdobja 
vezave pri sklenitvi naročniške pogodbe, 4 
postopki v zvezi s prenosljivostjo številk, 1 
postopek nadzora na preglednostjo in 
objavo informacij ter 1 postopek zaradi 
neobjave prepovedi klicev v telefonskem 
imeniku)

- 2 nadzora

- 38 nadzornih pregledov

- 4 nadzori

- 4 štiri postopke inšpekcijskega nadzora 
zaradi kršitev 14. člena ZAvMS.

- 16 analiz v Sloveniji najbolj gledanih, a v 
tujini registriranih televizijskih programov, ki 
se razširjajo v Sloveniji preko kabelskih in 
IPTV sistemov s slovenskimi oglasi in 
večinoma tudi s slovenskimi podnapisi

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

-med 500 in 600 
inšpekcijskih postopkov, 
uvedenih na podlagi prejetih 
pobud končnih uporabnikov 
in operaterjev elektronskih 
komunikacij

-poštne storitve 

-nadzor dovoljenj za 

- 300 postopkov pobud končnih uporabnikov 
in operaterjev, večinoma zaradi preverjanja 
spoštovanja določbe ZEKom-1B o 
neželenih komunikacijah in snemanja 
telefonskih pogovorov.

- 2 nadzora

- 1 postopek s področja nadzorov dovoljenj 
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izvajanje radijske dejavnosti

-nadzor nad televizijskim 
oglaševanjem

-nadzor zaščite otrok in 
mladoletnikov pred 
potencialno škodljivimi 
vsebinami

-prioriteta, ki se je začela 
izvajati leta 2014 in 
zaključila v 2015

za izvajanje radijske dejavnosti

- 1 postopek glede prevelikega obsega 
oglaševanja

- 1 postopek zaradi neustreznega izvajanja 
tehnične zaščite pred otrokom škodljivimi 
vsebinami

- 15 postopkov strokovnega nadzorstva nad 
predpisanimi deleži slovenske glasbe

Uvedeni prekrškovni 
postopki

-elektronske komunikacije

-zakonita uporaba 
radiofrekvenčnega spektra

-programske vsebine 
elektronskih medijev

- 50 postopkov

- 10 postopkov

- 13 postopkov (5 postopkov zaradi kršitev 
določb o oglaševanju v televizijskih 
programih, 5 postopkov zaradi nezadostnih 
deležev evropskih avdiovizualnih del, 2 
postopka zaradi nespoštovanja inšp. 
odločbe inšpektorja in 1 postopek zaradi 
neporočanja o hrambi podatkov o 
programu)

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

- -

2. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

ORGAN: PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 
(na podlagi količnika 
ocene tveganja in na 
podlagi izbranih 
aktualnih vsebinskih 
področij)

 140 141

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

Nedoločeno - področje 
ocenjevanja, nasilja

200

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

680 538

Uvedeni prekrškovni 
postopki

100 135

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

nedoločeno 45
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3. Inšpektor, umeščen v MIZŠ, ki opravlja nadzor na področju elektronskega 
podpisovanja po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 

Inšpektor je vršil nadzor pri overiteljih, ter njihovih prijavnih službah na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije (vse upravne enote, vse davčne izpostave, vse poslovalnice NLB, d.d., 
poštne poslovalnice po seznamu: http://www.posta.si/postoffices.aspx?nodeid=491, prijavna 
služba Ministrstva za obrambo ter Banke Slovenija). V skladu s 40. členom ZEPEP je:

- preverjal, ali so zahteve zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov 
ustrezno prenesene v notranja pravila overiteljev;

- preverjal, ali overitelj ves čas izvajanja dejavnosti izpolnjuje zahteve iz tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter svojih notranjih pravil;

- v primeru zagotavljanja kvalificiranih potrdil nadzoroval uporabo ustreznih postopkov in 
potrebne infrastrukture;

- nadzoroval zakonitost izdajanja, hranjenja in preklica potrdil;
- nadzoroval zakonitost izvajanja drugih storitev overiteljev.

Pri svojem delu je področje nadzora razdelil na štiri večje sklope:
 nadzor overiteljevega zagotavljanja varnosti delovanja in vodenje dokumentacije,
 nadzor vsebine in dostopnosti notranjih pravil overiteljev,
 nadzor overiteljevih zaposlenih, njihovega strokovnega znanja in zadolžitev in
 nadzor overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil.

Na področju elektronskega podpisa je inšpektor namenil večji poudarek na shranjevanju potrdil 
na varnem mediju, varnosti infrastrukture ter prijavnih službah overiteljev.

V letu 2015 je inšpektor opravil 91 nadzornih upravnih postopkov. 27 nadzornih upravnih 
postopkov je opravil na sedežu overiteljev, ter 63 pri prijavnih službah. En nadzorni upravni 
postopek je opravil po sklepu ministrice. Ukrepal ni niti upravno, niti prekrškovno, saj narava in 
teža ugotovljenih nepravilnosti tega ni zahtevala. Vse ugotovljene nepravilnosti oz. 
pomanjkljivosti so zavezanci odpravili v najkrajšem možnem času.  Inšpektor ni prejel niti ene 
pritožbe občana glede varnosti oz. zaupnosti izdajanja digitalnih potrdil overitelja.

Na delo inšpektorja se niso pritožili niti občani, niti zavezanci, zoper katere je izvajal inšpekcijski 
postopek. 

Iz ugotovitev opravljenih inšpekcijskih pregledov je mogoče zaključiti, da se izdaja certifikatov 
za uporabo varnega elektronskega podpisa v Sloveniji kontinuirano povečuje. V skladu z 
usmeritvami EU ter težni overiteljev v Republiki Sloveniji po odličnosti, pa se neprestano krepi 
tudi varnost izdanih potrdil. Ne glede na urejenost področja nadzora je kontinuiran nadzor nujen 
in potreben. Predvideva in še poglablja, ter razširja ga tudi uredba eIDAS, katera je začela 
veljati dne 17. 9. 2014, uporabljati pa se bo začela 1. 7. 2016.

Na podlagi sklepa ministrice je inšpektor opravil podroben pregled Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije. Pregled je opravil po Zakonu o elektronskih 
komunikacijah.

Tabela prikazuje število planiranih ter izvedenih nadzornih upravnih in prekrškovnih postopkov 
na področju elektronskega podpisa za leto 2015.

MIZŠ, ELEKTRONSKI 
PODPIS

PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015

Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

86 91

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 

1 0
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pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa
Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

0 0

Uvedeni prekrškovni 
postopki

0 0

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

0 0

12. Ministrstvo za zdravje

1. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 

ZIRS PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

S ciljem varovanja zdravja 
ljudi kot javnega interesa je 
bilo planirano izvajanje 
rednih (tim. sistemskih) 
inšpekcijskih nadzorov na 
naslednjih področjih:
- živila in materiali, ki 

prihajajo z njimi v stik, 
- pitna voda, vodovodi, 

kopalne vode in 
kopališča, 

- igrače, 
- kozmetični izdelki, 
- omejevanje uporabe 

tobačnih izdelkov in 
porabe alkohola, 

- splošna varnost 
proizvodov, 

- nalezljive bolezni, 
- sanitarno zdravstveni 

pogoji pri različnih 
zavezancih, 

- zdravniška služba, 
- duševno zdravje
- zdravilstvo.

Podlaga za določitev plana 
rednih (sistemskih) nadzorov 
je bila ocena tveganja, ki 
vključuje vrsto in obseg 
aktivnosti pri dejavnostih in 
objektih, ki bodo predmet 
nadzorov, ciljne populacije 
njihovih potrošnikov oziroma 
uporabnikov, stopnjo 
implementacije njihovega 
notranjega nadzora, zahteve 
področnih predpisov, 

Redni oziroma sistemski inšpekcijski 
nadzori so bili opravljeni na vseh področjih 
razen na področju zdravilstva, kjer je bila 
izvedba tovrstnih nadzorov pogojena s 
spremembo pravne ureditve, ki pa je bila 
prestavljena na leto 2017. Pri izvajalcih 
dejavnosti, ki so pod nadzorom 
inšpektorata, so bili opravljeni tudi 
inšpekcijski nadzori na področju dela in 
zaposlovanja na črno.

Izvedenih je bilo 30.391 rednih (tim. 
sistemskih) inšpekcijskih nadzorov.
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področno problematiko ter 
ugotovitve preteklih 
inšpekcijskih nadzorov. 
Navedena ocena tveganja je 
bil podprta z registrom 
objektov, kategorizacijo 
objektov ter s področnimi 
dokumenti kontrolnih 
postopkov.

Na navedenih področjih je 
bilo planirano, da bodo 
prioritetni inšpekcijski nadzori 
opravljeni pri tistih 
zavezancih oziroma objektih, 
pri katerih je obravnava 
upravičena upoštevaje oceno 
tveganja, izraženo s 
kategorizacijo objektov in po 
tistih vsebinah, katerih 
obravnava je upravičena na 
podlagi področne ocene 
tveganja, izražene z 
dokumenti kontrolnih 
postopkov.

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

V planu izrednih
inšpekcijskih nadzorov na 
podlagi prejetih pobud in 
prijav je bilo predvideno, da 
bo glede na javni interes, to 
je javno zdravje, pogosto 
potrebna hitra obravnava. 

Ocena števila oziroma delež 
inšpekcijskih nadzorov, 
izvedenih na podlagi prejetih 
prijav: okoli 700 nadzorov 
oziroma 3 % vseh planiranih 
inšpekcijskih nadzorov.

Kot smo predvidevali, je pri večini zadev, ki 
so bile predmet prijav in pobud, šlo za 
vprašanja ogrožanja javnega zdravja, kar je 
pogojevalo tim. prioritetno obravnavo. 

Na podlagi prijetih prijav, odstopov drugih 
organov / inšpektoratov smo opravili 892 
inšpekcijskih nadzorov, kar pomeni 2,7 % 
vseh opravljenih nadzorov.

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

Plan izrednega 
inšpekcijskega nadzora je 
obsegal tudi obravnave na 
podlagi ostalih pobud 
oziroma primerov 
utemeljenih sumov na 
kršenje predpisov, ki so pod 
nadzorom inšpektorata, kot 
tudi kontrolne inšpekcijske 
nadzore zaradi preverjanje 
odprave predhodno 
ugotovljenih neskladnosti.

Na podlagi ostalih pobud oziroma primerov 
utemeljenih sumov na kršenje predpisov, ki 
so pod nadzorom inšpektorata, je bilo 
opravljenih 955 inšpekcijskih nadzorov.

Opravljeno je bilo tudi 816 kontrolnih 
inšpekcijskih nadzorov.

Uvedeni prekrškovni 
postopki

/ Pri 2255 zadevah so bili vodeni  tudi 
prekrškovni postopki.

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

Področja, na katerih so bili 
predvideni skupni 
inšpekcijski nadzori:

Skladno s strategijo delovanja inšpekcijskih 
služb je inšpektorat aktivno sodeloval z 
različnimi drugimi inšpekcijskimi službami. 
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- trženje mejnih izdelkov z 
zdravili: sodelovanje z 
Javno agencijo RS za 
zdravila in medicinske 
pripomočke, 

- vodne igrače in plavajoči 
pripomočki, ki zahtevajo 
posebno pozornost in 
opozorila: skupna akcija 
s Tržnim inšpektoratom 
RS, 

- omejevanje porabe 
alkohola, in sicer: 

- sodelovanje v Akciji "0,0 
šofer" trezna odločitev, 
katere nosilec je 
Ministrstvo za zdravje: v 
akciji sodelujejo tudi 
Tržni inšpektorat RS, 
Inšpektorat RS za delo, 
Javna agencija RS za 
varnost prometa, 
Ministrstvo za notranje 
zadeve (Policija), 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje in nevladne 
organizacije, 

- poostren nadzor na dan 
ulične maturantske 
četvorke: skupna akcija s 
Policijo in Tržnim 
inšpektoratom RS, 

V okviru skupnih inšpekcijskih nadzorov je 
izvajal nadzor usmerjen v točno določeno 
problematiko.

Na področju mejnih izdelkov z zdravili je z 
Javno agencijo RS za zdravila in 
medicinske pripomočke potekal usklajen 
nadzor nad trženjem teh izdelkov. Posebna 
pozornost je bila v letu 2015 posvečena 
»mejnim izdelkom« s koloidnim srebrom.

Vodne igrače in plavajoči pripomočki so 
ena izmed skupin izdelkov, ki jo zaradi 
kompleksnosti in rizičnosti že nekaj let 
sistematično spremljamo skupaj s Tržnim 
inšpektoratom RS. Pri opravljanju 
navedenega nadzora  je inšpektorat 
sodeloval s Tržnim inšpektoratom RS glede 
na razmejitev navedenih izdelkov med 
igrače, plavalne pripomočke, rekreacijske 
izdelke za uporabo v vodi in osebno 
varovalno opremo za uporabo v vodi. 

Sodeloval je v Akciji "0,0 šofer" trezna 
odločitev, katere nosilec je Ministrstvo za
zdravje in v okviru katere poleg 
inšpektorata sodelujejo tržna inšpekcija, 
inšpekcija za delo, Javna agencija RS za 
varnost prometa, Ministrstvo za notranje 
zadeve (Policija), Nacionalni inštitut za 
javno zdravje in razne nevladne 
organizacije. 

Sodeloval je tudi v aktivnostih na dan ulične 
maturantske četvorke, v okviru katerih je 
skupaj s Tržnim inšpektoratom RS in 
Policijo izvedel poostren nadzor nad 
spoštovanjem prepovedi prodaje alkoholnih 
pijač mladoletnim.

V akcijah, usmerjenih na omejevanje 
porabe alkohola in uporabe tobačnih 
izdelkov v gostinskih objektih in na javnih 
prireditvah je inšpektorat sodeloval s 
Policijo, Tržnim inšpektoratom RS ter v 
posameznih primerih tudi s Finančno 
upravo RS in Inšpektoratom za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

S tržno inšpekcijo je izvajal poostren nadzor 
tudi na prazničnih sejmih, tržnicah in 
prireditvah, kjer so zdravstveni inšpektorji 
preverjali spoštovanje zakonodaje na 
področju igrač, kozmetike in materialov in 
izdelkov, namenjenih za stik z živili.
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- nadzor gostinskih 
objektov ter prodaje na 
tržnicah, sejmih in 
prireditvah: skupna akcija 
s Policijo, Tržnim 
inšpektoratom RS, 
Inšpektoratom RS za 
delo, Finančno upravo 
RS in Inšpektoratom RS 
za varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami.

2. Inšpekcija za kemikalije na Uradu Republike Slovenije za kemikalije

IZK PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 
(na podlagi količnika 
ocene tveganja in na 
podlagi izbranih 
aktualnih vsebinskih 
področij)

- vzorčenje nakita na 
vsebnost niklja, kadmija 
in svinca na podlagi 
Priloge XVII  Uredbe 
(ES) št. 1907/2006 
Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH),

- vzorčenje električne in 
elektronske opreme na 
podlagi  Direktive 
2011/65/EC o 
omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi 
v električni in elektronski 
opremi

- vzorčenje zimskih čistil 
za vetrobranska stekla 
na podlagi Uredba (ES) 
št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju 
in pakiranju snovi ter 
zmesi

- EUROBICIDES –
tretirani proizvodi 
(mednarodni projekt)
- kemikalije na nosilcih 
na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 
Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 18. 

- vzorčenje nakita na vsebnost niklja, 
kadmija in svinca na podlagi Priloge 
XVII  Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH),

- vzorčenje električne in elektronske 
opreme na podlagi  Direktive 
2011/65/EC o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi

- vzorčenje zimskih čistil za vetrobranska 
stekla na podlagi Uredba (ES) št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi

- EUROBICIDES – tretirani proizvodi 
(mednarodni projekt)

- betonarne – označevanje mokrega 
betona na podlagi Uredba (ES) št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
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decembra 2006 o 
registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) in 
Uredba (ES) št. 
1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. decembra 2008 
o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi

- betonarne – označevanje 
mokrega betona na 
podlagi Uredba (ES) št. 
1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. decembra 2008 
o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi

- nadzor nad 
označevanjem biocidnih 
proizvodov po novih 
dovoljenjih na podlagi 
biocidne zakonodaje

- nadzor nad kmetijskimi 
zadrugami na podlagi  
Zakona o kemikalijah 
(skladišča) in Uredba 
(ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju 
in pakiranju snovi ter 
zmesi

snovi ter zmesi

- nadzor nad kmetijskimi zadrugami na 
podlagi  Zakona o kemikalijah 
(skladišča) in Uredba (ES) št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

planiranih 100 pregledov opravljenih 70

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

RAPEX pregledi, število ni 
planirano

opravljenih 1963 RAPEX pregledov

Uvedeni prekrškovni 
postopki

število ni planirano 4

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

nadzor nad seveso obrati v 
sodelovanju z okoljskimi 
inšpektorji na podlagi 
kemijske zakonodaje o 
skladiščenju

- eterična olja v sodelovanju z ZIRS
- ROHS v sodelovanju z ZIRS

3. Inšpekcija varstva pred sevanji na Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 
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INŠPEKCIJA 
VARSTVA PRED 
SEVANJI

PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015

REDNI (A) (130) REDNI (A) (187)
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 

- načrtovani periodični 
pregledi (25)

- pregled povezan z 
začetkom ali 
prenehanjem uporabe 
(100)

- povišana koncentracija 
radona (5)

- načrtovani periodični pregledi (20), od 
tega 2 skupna (E)

- pregled povezan z začetkom ali 
prenehanjem uporabe(159)

- povišana koncentracija radona (8)

IZREDNI (B+C) (15) IZREDNI (B+C) (17)
(B) Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

- nenačrtovani izredni 
dogodki (5)

- nenačrtovani izredni dogodki (6), 
- od tega 3 skupni (E)

(C) Izvedba 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi ostalih 
prejetih pobud in prijav

- povečana izpostavljenost 
(5)

- ugotovljene tehnične 
nepravilnosti (5)

- povečana izpostavljenost (3)
- ugotovljene tehnične nepravilnosti (8)

(D) Uvedeni prekrškovni 
postopki

/ /

(E) Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

varstvo pred sevanji v 
sodelovanju z Inšpekcijo za 
sevalno in jedrsko varnost 
(Nuklearna elektrarna Krško, 
Institut "Jožef Štefan" in 
industrijska radiografija)

5 skupnih (2 od tega sta bila načrtovana 
(A), 3 na nenačrtovani na podlagi prijav ali 
pobud (B))

SKUPAJ (št. 
pregledov)

145 204

Področja, ki so bila predmet rednih inšpekcijskih nadzorov:
 načrtovani periodični pregledi, povezani z znanim tveganjem, ki sledi kompleksnosti 

izvajanja dejavnosti in izkušnjami o preteklem delovanju. 
 pregledi, povezani z začetkom oziroma prenehanjem uporabe vira sevanja, 
 pregledi objektov zaradi povišana koncentracija radioaktivnega plina radona.

Pregledov, povezanih z začetkom oziroma prenehanjem uporabe vira sevanja, je zaradi njihove 
narave mogoče načrtovati le okvirno na podlagi izkušenj iz preteklih let. V letu 2015 je bilo 
tovrstnih pregledov skoraj 60 odstotkov več od predvidenih, saj se je število novih virov sevanja 
občutno bolj povečalo, kot je bilo to pričakovati glede na podatke zadnjih nekaj let. Ostali dve 
vrsti pregledov (načrtovani periodični in pregledi zaradi povišane koncentracije radona) sta bili v 
okviru pričakovanj, in sicer 28 od predvidenih 30. Skupaj je bilo rednih inšpekcijskih pregledov 
187, kar je 40 odstotno povečanje glede na predvidenih 130 pregledov.

V sodelovanju z Inšpekcijo za sevalno in jedrsko varnost je bilo izvedeno 5 inšpekcijskih 
pregledov (3 v Nuklearni elektrarni Krško, 1 na Agenciji za radioaktivne odpadke in 1 na ZVD 
Zavodu za varstvo pri delu d.o.o.).

Na podlagi prijav in pobud je bilo izvedeno 17 inšpekcijskih pregledov, kar predstavlja 8,3 
odstotkov vseh pregledov, kar je skladno z oceno, da bo delež tovrstnih pregledov okoli 10 
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odstotkov. Prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa se je izkazala pri 6 
inšpekcijskih pregledih, od katerih so bili trije izvedeni skupaj z Inšpekcijo za sevalno in jedrsko 
varnost (Uprave RS za jedrsko varnost).

4. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

JAZMP PLANIRANE NALOGE 2015 IZVEDENE NALOGE 2015
Izvedba sistemskih 
inšpekcijskih nadzorov 
(na podlagi količnika 
ocene tveganja in na 
podlagi izbranih 
aktualnih vsebinskih 
področij)

337 123

Izvedba  prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov 
na osnovi prejetih 
pobud in prijav, katerih 
je prednostna 
obravnava upravičena z 
vidika javnega interesa

107 186

Izvedba inšpekcijskih 
nadzorov na osnovi 
ostalih prejetih pobud in 
prijav

/ /

Uvedeni prekrškovni 
postopki

n.a. 17

Izvedba skupnih 
inšpekcijskih nadzorov

2 3

Dodatno poročamo, da so bili opravljenih tudi naslednji nadzori:

Izvedba preverjanja 
izpolnjevanja pogojev za 
opravljanje dejavnosti

51 50
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ZAKLJUČEK

Inšpektorati in inšpekcije so večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete s svoje 
pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu 2015. 
Ministrstva so s tem v zvezi ocenila njihovo delo, kot sledi v nadaljevanju: 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je bil 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo pri izvedbi strateških usmeritev in prioritete s 
svojega delovnega področja uspešen, še posebej upoštevaje zagotovljena sredstva in 
druge okoliščine njegovega delovanja. Glavni poudarki nadzora so bili usmerjeni na 
področja, ki so dejansko najbolj izpostavljena z vidika ocene tveganja. Ministrstvo podpira 
tudi usmerjenost inšpektorata v aktivno sodelovanje pri opravljanju nadzorov z drugimi 
nadzornimi organi, kar nedvomno povečuje uspešnost inšpekcijskega dela, in tudi siceršnje 
sodelovanje z drugimi pristojnimi institucijami s področja dela inšpektorata; 

- Ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da je Inšpektorat Republike Slovenije za 
notranje zadeve uspešno realiziral vse strateške usmeritve in prioritete dela, ki so bile 
podane za leto 2015. Izvedeni so bili namreč vsi načrtovani inšpekcijski nadzori, ciljno 
število pa je bilo celo preseženo za 12 odstotkov. Vse prijave so bile obravnavane takoj in 
na tem področju ni zaostankov. Enako velja na področju vodenja prekrškovnih postopkov, 
saj so bili postopki vodeni hitro, brez nepotrebnega odlašanja, odpravljeni pa so bili vsi 
zaostanki iz preteklih let;

- Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da so vse inšpekcijske službe v okviru njihovega  
resorja zadovoljivo izvedle strateške usmeritve za leto 2015; 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ugotavlja, da sta Tržni inšpektorat RS
kot tudi Inšpektorat za meroslovje v letu 2015 v celoti ustrezno in primerno realizirala 
strateške usmerite in prioritete dela. Tržni inšpektorat RS je upošteval kriterije za določanje 
prioritet za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Obravnavane so bile vse prejete prijave in
izvedene vse planirane aktivnosti z drugimi inšpekcijami. Inšpektorat za meroslovje je 
dejavnost v letu 2015 usmeril v povečanje učinkovitosti nadzora s poudarkom na vsebini 
nadzora, kot so na primer kontrolni preskusi. Usmeritve so bile v letu 2015 tudi izvedene. 
Inšpektorat za meroslovje se je uspešno vključil tudi v EU projekt nadzora nad 
neavtomatskimi tehtnicami, ki pa se bo zaključil v letu 2016. Prav tako so bili izvedeni tudi 
prioritetni nadzori na osnovi pobud in prijav, pri čemer so bili upoštevani kriteriji, objavljeni 
na njihovi spletni strani;

- Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je pri reševanju zadev Inšpektorat za javni 
sektor v letu 2015 deloval v skladu s sprejetim načrtom dela in opredeljenimi strateškimi 
usmeritvami in prioritetami. Inšpekcijski nadzori so bili v načrtu dela razdeljeni na sistemske 
nadzore, prioritetne nadzore na podlagi prijav in nadzore, ki se obravnavajo po vrstnem 
redu prispetja prijave. Inšpektorat je tako na področju dela Upravne inšpekcije kot na 
področju dela Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev v celoti (100 %) izvedel vse 
načrtovane sistemske nadzore, ki so bili v načrt dela uvrščeni na podlagi ocene tveganja. 
Prioritetne nadzore na podlagi prijav je na področju dela Upravne inšpekcije zaradi 
kadrovskih težav izvedel v obsegu 70 %, na  področju dela Inšpekcije za sistem javnih 
uslužbencev pa je število izvedenih prioritetnih nadzorov presegel za 373 %. Povečalo pa 
se je tudi število zadev, ki so bile obravnavane po vrstnem redu prispetja.
Gledano v celoti je Inšpektorat pri delovanje Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev  svoj 
načrt dela bistveno presegel (rešenih je bilo 27 % več zadev, kot je bilo načrtovanih). 
Upravna inšpekcija je sicer rešila 4 % manj zadev kot v letu 2014, vendar je treba 
upoštevati, da je zaradi več kot 6 mesečne odsotnosti dveh inšpektorjev (porodniška in 
daljša bolniška) polovico leta delovala le s tremi od sicer petih zaposlenih inšpektorjev;
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- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ocenjuje, da so Inšpektorat Republike 
Slovenije za šolstvo in šport, inšpektor, ki je umeščen v Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in ki opravlja nadzor na področju elektronskega podpisovanja po Zakonu o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije, opravili izvedene naloge v obsegu in v realnih rokih v letu 
2015 upoštevajoč letni plan dela za leto 2015, kot je to navedeno v obravnavanem vladnem 
gradivu;

- Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da sta oba inšpektorata, ki delujeta znotraj Ministrstva 
za obrambo, to sta Inšpektorat RS za obrambo in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letu 2015 opravila vse naloge in obveznosti v skladu s strateškimi 
usmeritvami ter sprejetima letnima načrtoma dela za posamezni inšpektorat. Naloge so bile 
opravljene kakovostno, strokovno in v načrtovanem obsegu;

- Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da je Inšpektorat RS za kulturo in medije v svoji izjemno 
majhni kadrovski zasedbi skoraj v celoti realiziral planirane naloge v letu 2015 in kvalitetno 
opravlja vse naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi. Inšpektorat je v 
celoti realiziral vse prioritetne inšpekcijske nadzore, to je v vseh primerih na vseh področjih 
nadzora (kulturna dediščina, arhivi, mediji in javna raba slovenščine), kjer je bila prednostna 
obravnava upravičena z vidika varstva javnega interesa in glede na zastavljene kriterije (ki 
jih je IRSKM tudi javno objavil na svoji spletni strani) za določanje prioritetnih inšpekcijskih 
nadzorov, upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. Izredni inšpekcijski 
nadzori na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav so bili v izvedeni v večjem številu primerov 
predvsem na področju nadzora nad javno rabo slovenščine in nadzora nad kulturno 
dediščino. Ministrstvo ocenjuje, da je področje javne rabe slovenščine tisto področje, na 
katerega zaščito je bil inšpektorat v zadnjem letu še posebej pozoren. Ocenjujemo, da so 
bili prekrškovni postopki uvedeni v večini primerov, pri katerih so bile ugotovljene kršitve, ter 
da je inšpektorat zgledno sodeloval oz. po potrebi izvajal usklajene aktivnosti z drugimi 
inšpekcijskimi organi (predvsem z Inšpektoratom za okolje in prostor in Agencijo za 
komunikacijska omrežja in storitve RS);

- Ministrstvo za zdravje v zvezi z izvedbo strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov s 
svojega področja dela sporoča naslednje: 
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v letu 2015 pri izvajanju inšpekcijskega 

nadzora na področjih iz njegovega delokroga uspešno sledil opredeljenim strateškim 
usmeritvam in pri tem dosledno upošteval postavljene prioritete. Planirane redne 
oziroma sistemske inšpekcijske nadzore je ZIRS opravil na vseh področjih delokroga 
razen na področju zdravilstva, kjer je bila izvedba tovrstnih nadzorov pogojena s 
spremembo pravne ureditve, ki pa je bila prestavljena na leto 2017. Prioritetne 
inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav, pri katerih je bila prednostna 
obravnava upravičena z vidika javnega interesa, je ZIRS opravil v okviru predvidenega 
deleža vseh planiranih inšpekcijskih nadzorov. Na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav 
oziroma primerov utemeljenih sumov na kršenje predpisov, ki so pod nadzorom ZIRS, 
je ZIRS izvedel nadzore v okviru približno enakega deleža kot prioritetne nadzore. ZIRS 
je uspešno realiziral tudi planirane skupne inšpekcijske nadzore.

- Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije ima izdelano strategijo 
za določanje izbora zavezancev in prioritet dela kot akcij vzorčenja in poostrenega 
nadzora že več let. Ministrstvo ocenjuje, da je strateški plan in z njim določene prioritete 
v letu 2015 izpolnjen v celoti, z izjemo dveh manjših področij, ki so se tekom leta 
izkazale za manj pomembne oziroma so bile nadomeščene z neplaniranimi aktualnimi 
področji nadzora. Tak način dela je za inšpekcijo običajen in primeren – načrtovan 
obseg dela se izpolnjuje, področja pa prilagaja spreminjajoči se situaciji tekom leta. 
Ministrstvo ocenjuje tudi, da je objava strateškega plana in prioritet za posamezno leto 
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dosegla namen tako glede transparentnosti dela kot tudi obveščanja javnosti o načinu 
dela in o aktualnih vprašanjih.

- Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Inšpekcija varstva pred sevanji je 
pri svojem delu v letu 2015 upoštevala strateške usmeritve. Načrtovani periodični 
inšpekcijski pregledi so temeljili na oceni tveganja in kompleksnosti izvajanja sevalne 
dejavnosti ter izkušenj na posameznem področju. Nadzor, povezan z začetkom 
oziroma prenehanjem sevalne dejavnosti, je bil glede na predvidevanja povečan, 
predvsem zaradi večjega  števila novih naprav. Obseg inšpekcijskih nadzorov, 
izvedenih na podlagi prejetih prijav, je bil v okviru predvidenih 10 % celotnega obsega. 
Program dela Inšpekcije varstva pred sevanji za 2015 je bil izpolnjen, na nekaterih 
področjih tudi presežen. Ministrstvo ocenjuje, da je izvajanje nadzora na področju 
varstva pred sevanji učinkovito prispevalo k varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi 
vplivi ionizirajočih sevanj.

- Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je v letu 2015 
na področju izvedbe sistemskih inšpekcijskih nadzorov cilje po podpodročjih pretežno 
realizirala, razlog za nedoseganje kumulativnega letnega načrta na tej postavki pa je 
bilo zelo zmanjšano izvajanje planiranih nadzorov na podpodročjih nadzora medicinskih 
pripomočkov. Razlog za razkorak med planiranimi in realiziranimi vrednostmi na tem 
področju je vezan na fluktuacijo kadrov in časom, ki je bil potreben za pridobitev 
ustreznih kompetenc za delo na področju nadzora. Sicer pa celokupna realizacija 
števila nadzorov ostaja na ravni leta 2014. V letu 2015 je število prioritetnih 
inšpekcijskih nadzorov na osnovi prejetih pobud in prijav, katerih prednostna obravnava 
je upravičena z vidika javnega interesa, preseglo planske vrednosti za leto 2015 in tudi 
realizacijo leta 2014. Večja realizacija je posledica konsolidacije dela na področju 
obravnave prejetih obvestil ter kadrovske okrepitve področja obravnave. Realizacija na 
področju izvedbe preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti iz 
področja pristojnosti v okviru pridobitev in sprememb dovoljenj je bila dosežena v 
okvirih planiranih vrednosti. V letu 2015 se je povečalo tudi število skupnih inšpekcijskih 
nadzorov, ki jih je agencija izvajala v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom RS in ZIRS 
na področju obravnave mejnih izdelkov;

- Ministrstvo za finance ugotavlja, da je Finančna uprava Republike Slovenije v letu 2015 
strateške usmeritve v celoti dosegla. 
Proračunska inšpekcija je za leto 2015 načrtovala izvedbo 32 inšpekcijskih nadzorov pri 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, od tega 18 rednih inšpekcijskih 
nadzorov in 14 na podlagi prijav in pobud. Proračunska inšpekcija je v letu 2015 izvedla vse 
načrtovane aktivnosti, poleg tega pa je izvedla tudi izredno nalogo (izvedbo 15 inšpekcijskih 
nadzorov nad izkazovanjem upravnih taks kot prihodkov proračuna RS in zakonitostjo 
določanja tarif pri 15 javnih agencijah), ki ji jo je s sklepom z dne 16.7.2015 naložila Vlada 
RS. Skupno je proračunska inšpekcija v letu 2015 izvedla 50 inšpekcijskih nadzorov, pri 
čemer je v celoti upoštevala strateške usmeritve in prioritete proračunske inšpekcije za leto 
2015. Prioritetno je obravnavala inšpekcijske nadzore na podlagi prijav, iz katerih je 
izhajalo, da je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, ker so bile 
zatrjevane kršitve z večjimi finančnimi posledicami ali ponavljajoče se kršitve, in 
inšpekcijske nadzore na podlagi pobud drugih organov (na podlagi sklepa Vlade RS o 
izvedbi inšpekcijskih nadzorov pri 15 javnih agencijah). 

- Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da so inšpekcije, ki delujejo v okviru 
Inšpektorata RS za okolje in prostor uspešno izvedle vse v letu 2015 planirane naloge in 
aktivnosti;

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da so bili v letu 2015 
načrtovani in izvedeni inšpekcijski nadzori na področjih varne hrane, veterinarstva in varstva 
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rastlin učinkoviti, saj so bila odkrita tveganja v postopkih nadzora obvladana oziroma 
znižana na sprejemljiv nivo, ne glede na to, da na vseh področjih niso bile načrtovane 
naloge v celoti realizirane. Zaradi očitnih podnebnih sprememb in izrazitih migracij ljudi, 
živali in blaga so področja varnosti hrane, zdravja živali in rastlin še posebej občutljiva 
področja, za katera je potrebno tudi vnaprej zagotavljati ohranjanje pridobljenih standardov.  
Globalizacija trga in prost pretok blaga znotraj Evropske unije pa zahtevata dosleden in 
nediskriminatoren nadzor tudi zaradi preprečevanja goljufivih praks in možnosti poštenega 
informiranja potrošnikov.
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