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Zadeva: Delo inšpektorja 
 
 
Prejeli smo vaš e-mail z vprašanjem, ali je mogoče rešiti občinske kadrovske zagate na področju 
inšpekcij z obstoječimi javnimi uslužbenci (direktor občinske uprave, vodja oddelka,..) in kako to 
storiti. 
 
V zvezi s posredovanimi vprašanji pojasnjujemo: 
 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. št. 94/07 – upb2, 76/08, 79/09, 51/10) v 82. členu ureja 
položaje, med njimi tudi položaj direktorja občinske uprave. ZJU izrecno ne določa, da se delo na 
položajnih delovnih mestih opravlja s polnim delovnim časom, vendar pa je upoštevaje obseg in 
vsebino dela na takih položajnih delovnih mestih po našem mnenju treba izhajati iz namena 
zakonodajalca, torej, da se delo na teh delovnih mestih glede na obseg in zahtevnost nalog opravlja s 
polnim delovnim časom. V skladu z ZJU je položaj uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo 
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. Tudi zaradi vsebine dela 
na položajnem delovnem mestu, na katerem uradnik vodi in usklajuje delo občinske uprave, lahko pa 
ima tudi pooblastila predstojnika, menimo, da ni možno takega uradnika postavljati hkrati v položaj 
predstojnika in podrejenega javnega uslužbenca. 
 
Naloge na delovnih mestih inšpektorjev (delovni mesti 92. in 93. priloge I Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
(Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 
112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10) ), na katerih se primarno 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, pa v skladu z 2. členom Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu (Uradni 
list RS, št. 43/07-upb3) izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, ki so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil 
samostojni. 
 
Uslužbenski sistem tudi sicer ne pozna možnosti, da bi se naloge na delovnem mestu opravljale v dveh 
različnih nazivih, ki bi pripadala dvema različnima delovnima mestoma. Prav tako pa 55. člen uredbe 
o notranji organizaciji, ki določa povezavo med uradniškimi delovnimi mesti in nazivi, določa, da se 
lahko naloge na točno določenih delovnih mestih (uradniška delovna mesta prvega kariernega razreda 
– drugi odstavek, položajna delovna mesta – četrti odstavek,) opravljajo v dveh zaporednih nazivih.  
 
Glede opravljanja nalog inšpektorja opozarjamo tudi na 15. člen ZIN, ki določa da inšpektor ne sme 
opravljati dejavnosti oziroma ne sme opravljati dela za drugega delodajalca na področju, na katerem 
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno in pedagoško delo. 
 
S spoštovanjem, 
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    Mojca Ramšak Pešec                        
GENERALNA DIREKTORICA 

 
 
 
POSLANO:  

- naslovu 
- zbirka dokumentarnega gradiva 


