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Subsidiarna uporaba zakonov
• Upravni postopek
• Področni zakon (Zakon o šolski inšpekciji (Zsoll-UPB1, 

Ur. list RS 114/05), Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon 
o varstvu pred požarom, itd.).

• Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur. list RS št. 
43/07), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B, Ur. list RS št. 40/14). 

• Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. 
list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUP-1, 126/07, 65/08, 8/10).

• Prekrškovni postopek
• Zakon o prekrških (ZP-1-UPB8, Ur. list 29/11, 21/13, 

111/13, 74/14, 92/14).



Zakonodaja je razmerje med načeli in 
pravili

• pravila – v protislovju (materialne določbe)
• načela – v koliziji ( ne moreš kršiti, ker nima 

binarnega operatorja)



Upravni postopek:

dispozicija                                  ustavitev postopka
kršitev             zapisnik

inšpekcijski postopek         sklep o zaustavitvi 
odločba ali drug upr. akt

1. izvršljiva      2. pravnomočna
Pritožba se lahko poda na ministrstvo.



Prekrškovni postopek:
dispozicija              sankcija

prekršek           1. pravnomočna
prekrškovni postopek       odločba

2. izvršljiva
globa ali druga sankcija

Podano zahtevo za sodno varstvo (ni obrazca), pošljemo 
na inšpektorat in natančno utemeljimo s pritožbo. 

odprava globe ali zamenjava.
Inšpektorat se odloči     v odločanje prejme okrajno 

sodišče.



Inšpekcijski pregled

• Inšpekcijski postopek se začne z najavo (pisna  
ali po telefonu). Lahko je redni, izredni ali 
ponovni nadzor (11. čl. Zsoll-UPB1).

• Inšpektor začne svoj postopek, ko se izkaže s 
službeno izkaznico (6. čl. ZIN-B) ali ko pošlje 
poziv za izjasnitev in dostavo dokumentacije.

• Inšpekcijski postopek se mora tudi zaključiti.



Zapisnik

• ZUP-UPB2
• Pravice zavezanca:
- izjava, pripomba na zapisnik (78. čl ZUP-UPB2);
- nestrinjanje z zapisnikom (79., 80., 100 čl. ZUP-

UPB2);
- ZIN-UPB1 (29. čl.) 
• podpis na zapisnik – strinjanje z vsebino!
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