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Upravni inšpektor Inšpektorata za javni sektor izdaja na podlagi 307.f člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb), v zadevi inšpekcijskega nadzora Inšpektorata 
Republike Slovenije za šolstvo in šport, s sedežem na naslovu Linhartova cesta 7a, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: IRSŠŠ), ki ga zastopa glavni inšpektor, dr. Simon Slokan, naslednji

ZAKLJUČNI ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1. Inšpekcijski nadzor je bil uveden na podlagi prejetih obvestil o domnevnih nepravilnostih pri 
vodenju inšpekcijskih nadzorov v zvezi z nadzoroma osnovnih šol v primeru financiranja šole 
v naravi, v zvezi z ne obveščanjem pobudnika o začetku inšpekcijskega postopka in ne 
obveščanju o možnosti vstopa v postopek ter v zvezi z zahtevama za dostop do informacij 
javnega značaja. Inšpekcijski nadzor je zajemal nadzor nad izvajanjem določb ZUP-a, nad 
procesnimi določbami Zakona o šolski inšpekciji (ZSolI, Uradni list RS, št. 114/05-UPB1),
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14), Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 
36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/17-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16-popr., 25/17-ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), Pravilnika o financiranju šole v naravi 
(Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09 – v nadaljevanju: Pravilnik), Pravilnika o izobrazbi 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list 
RS, št. 109/11, 10/12, 92/12, 49/13 in 75/15 – v nadaljevanju: Pravilnik1) ter Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15-odl. US, 102/15 in 7/18) in upravnega poslovanja na podlagi 
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21 – v 
nadaljevanju: UUP).

2. Inšpekcijski nadzor je na sedežu organa dne 5. 4. 2022 opravil upravni inšpektor mag. Janez 
Zore.

3. Upravni inšpektor je na podlagi ugotovljenih nepravilnosti IRSŠŠ, z Zapisnikom o 
inšpekcijskem nadzoru št. 0610-107/2022-10, z dne 1. 6. 2022 (v nadaljevanju: zapisnik),
odredil sprejem ukrepov za odpravo nepravilnosti, in sicer, da uradne osebe seznani z 
ugotovitvami tega inšpekcijskega nadzora in Inšpektoratu za javni sektor predloži poročilo z 
dokazili (npr. zapisnik sestanka, zapisnik kolegija, notranja navodila, drugi primeri,…) o tem, 
kakšne ukrepe je izvedel za odpravo nepravilnosti v zvezi z ugotovitvami upravnega
inšpektorja glede:
- spoštovanja temeljnih načel upravnega postopka,
- odprave nepravilnosti pri sestavi zapisnikov,
- odprave nepravilnosti glede vročanja dokumentov,
- odprave nepravilnosti pri sestavi sklepov in odločb,
- odprave nepravilnosti, ki se nanašajo za ustavitve inšpekcijskih postopkov,
- odprave nepravilnosti glede spoštovanja instrukcijskih rokov in
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- odprave nepravilnosti, ki se nanašajo na upravno poslovanje.

Glavnemu inšpektorju IRSŠŠ je bilo še odrejeno, da v skladu s svojimi pristojnostmi, v cilju 
odprave ponavljajočih nepravilnosti, preuči potrebo po uvedbi notranjih (strokovnih) nadzorih 
nad izvajanjem inšpekcijskih postopkov pri posameznih inšpektorjih IRSŠŠ, tako na področju 
upravnih postopkov, kot tudi na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom, vse v cilju 
zagotovitve zakonitega in pravilnega vodenja upravnih inšpekcijskih postopkov ter upravnega 
poslovanja ter da v primerih ponavljajočih (ugotovljenih) kršitev, ustrezno ukrepa zoper 
posamezne inšpektorje na podlagi delovne pravne zakonodaje.

Glavnemu inšpektorju IRSŠŠ je bilo tudi odrejeno, da o sprejetih ukrepih obvesti Inšpektorat za 
javni sektor v roku 15 dni po prejemu zapisnika.

4. Dne 15. 6. 2022 je Inšpektorat za javni sektor prejel obvestilo IRSŠŠ o sprejetih ukrepih, št.
060-2/2022/5. Glavni inšpektor IRSŠŠ je navedel, da je na kolegiju dne 14. 6. 2022, 
zabeleženo z zapisnikom 2. seje kolegija IRSŠŠ v letu 2022 v točki AD3, opozoril inšpektorje
na nepravilnosti, ugotovljene z zapisnikom upravnega inšpektorja o inšpekcijskem nadzoru
št. 0610-107/2022-10, z dne 1. 6. 2022, ter jih obenem še seznanil, da bo v prihodnje v zvezi 
z enakimi in/ali podobnimi kršitvami zoper posameznika izvedel ukrepe v skladu z delovno-
pravno zakonodajo. Že iz zapisnika 1. seje kolegija IRSŠŠ v letu 2022, ki se je odvil dne 
11. 3. 2022, pa je iz drugega odstavka točke AD6 razbrati, da se bo od navedenega dne 
dalje izvajal sistematični nadzor nad delom zaposlenih v okviru strokovnih aktivnosti in 
vodenja samih postopkov.

5. Na podlagi navedenega upravni inšpektor ugotavlja, da je glavni inšpektor IRSŠŠ sprejel
ukrepe, zaradi katerih naj v bodoče ne bi prihajalo do ugotovljenih nepravilnosti.

6. S tem zapisnikom je nadzor zaključen.

mag. Janez Zore
upravni inšpektor

inšpektor višji svetnik

Vročiti:
1. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport – inspektorat-solstvo.mss@gov.si – po e-pošti
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