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POVZETEK POROČILA O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO  

Splošno: 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je organ v sestavi Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacijo 
inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, 
postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, 
povezana z inšpekcijskim nadzorom urejata Zakon o inšpekciji dela (Uradni list 
RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list 
RS, št. 56/2002, 26/2007). V skladu s 1. členom Zakona o inšpekciji dela 
Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, 
drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna 
razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev 
doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju stavke, varnost delavcev 
pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. Inšpektorat RS za delo v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu opravlja nadzorstvo tudi nad izvajanjem dela 
javno socialno varstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih 
oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo, ter 
izvajanje dopolnilnih, razvojnih in preventivnih programov na področju 
socialnega varstva in varstva otrok in družine, ki so sofinancirani po posebnih 
pogodbah z Ministrstvom za delo, družino ali socialne zadeve.  

Obveznost in vsebino poročanja o delu inšpektorata določa 5. člen Zakona o 
inšpekciji dela.  

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je tako v letu 2008 opravljal inšpekcijski 
nadzor na področju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju 
socialnega varstva. Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru 
Inšpektorata RS za delo: Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, 
Inšpekcija nadzora delovnih razmerij in Socialna inšpekcija, so v 
preteklem letu opravili 17.223 inšpekcijskih pregledov, kar je nekoliko manj 
kot v letu 2007, ter izrekli 8.906 različnih ukrepov zoper kršitelje, kar je tudi 
manj kot leto prej. Bistveno pa se je povečal obseg različnih svetovanj, 
strokovnih pomoči in zahtev po pravnih mnenjih ter sodelovanja s številnimi 
mediji, za kar v inšpektoratu nimamo posebnega kadra. V skladu z Zakonom o 
splošnem upravnem postopku je bilo vodenih 23.635 upravnih zadev, izven 
upravnega postopka pa 6.763. V okviru statistično-analitskega in drugega dela 
je bilo pregledanih in analitično obravnavanih več kot 17.048 prijav nezgod 
pri delu. V Inšpektoratu RS za delo je bilo leta 2008 zaposlenih 87 
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inšpektorjev, skupaj 108 zaposlenih za nedoločen čas. Povprečna starost 
uslužbencev je bila 47 let.   

Najpogostejše kršitve s področja nadzora delovnih razmerij v letu 2008: 

Inšpektorji za delo so v letu 2008 na področju delovnih razmerij opravili 
9.355 pregledov. Pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora so inšpektorji v 
letu 2008 odkrili skupno 5.466 kršitev. Število ugotovljenih kršitev v letu 2008 
je, kljub manjšemu številu inšpekcijskih nadzorov, znatno večje kot v preteklem 
koledarskem letu (4.746). Povečano število ugotovljenih kršitev je nedvomno 
pokazatelj povečanega obsega dela zaradi dodanih pristojnosti Inšpektorata RS 
za delo. Enako kot v preteklem letu so tudi v letu 2008 največ kršitev evidentirali 
v dejavnosti gradbeništva (1.258), gostinstva (806) in trgovine (663), pri 
čemer pa je potrebno upoštevati, da v navedenih dejavnostih opravijo tudi 
največje število inšpekcijskih nadzorov. Med ugotovljenimi kršitvami v letu 2008 
izstopajo kršitve v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi (1.369), katerih so 
ugotovili bistveno več kot v preteklem poročevalskem obdobju. Po številu 
ugotovljenih kršitev sledijo kršitve, povezane s plačilom za delo. Na tretje mesto 
pa se uvrščajo ugotovljene kršitve v zvezi z vodenjem evidenc na področju dela. 
Temu sledijo kršitve v zvezi z zaposlovanjem na črno, delovnim časom ter 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ipd. 

Kršitve s področja varnosti in zdravja pri delu: 

V trgovini na drobno in debelo (G/47) je bilo opravljenih 446 pregledov, pri 
čemer je bilo izdanih 171 ureditvenih odločb, 2 odločbi o prekršku in 13 plačilnih 
nalogov. 

V posredništvu (G/46) je bilo opravljenih 424 pregledov, pri čemer je bilo 
izdanih 195 ureditvenih odločb, 5 odločb o prekršku in 21 plačilnih nalogov. 

V trgovini z motornimi vozili (G/45) je bilo opravljenih 174 pregledov, pri 
čemer je bilo izdanih 85 ureditvenih odločb, 2 odločbi o prekršku in 6 plačilnih 
nalogov. 
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