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USMERITVE IN PRIORITETE INŠPEKTORATA ZA JAVNI SEKTOR ZA LETO 2018

Iz Načrta dela Inšpektorata za javni sektor (IJS) za leto 2018, sprejetega 29.1.2018, izhajajo
naslednje usmeritve in prioritete dela, določene posebej za vsako od obeh inšpekcij, ki delujeta
v okviru IJS.
1. INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev bo v letu 2018 opravljala:
- sistemske inšpekcijske nadzore,
- prioritetne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav,
- inšpekcijske nadzore na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav, ki niso bili določeni kot
prioritetni.
Sistemski inšpekcijski nadzori bodo izvedeni na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij in
sicer je za leto 2018 IJS kot aktualna področja določil:
1. pravilnost izplačil za dežurstva in nadurno delo v javnih zdravstvenih zavodih,
2. pravilnost izplačil dodatkov za mentorstvo v javnih zdravstvenih zavodih in
3. pravilnost izplačil plač v javnih zavodih in skladih, katerih ustanoviteljice so občine.
Nadzore, v katerih bo preverjal pravilnost izplačil za dežurstva in nadurno delo v javnih
zdravstvenih zavodih, bo IJS izvedel kot skupne nadzore z Inšpektoratom RS za delo, ki bo v
nadzorih pri istih inšpekcijskih zavezancih preverjal vodenje evidenc o izrabi delovnega časa.
Prioritetni inšpekcijski nadzori bodo opravljeni na osnovi prijav in pobud za nadzor
a) pri katerih je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, ker gre za
zatrjevane kršitve z večjimi finančnimi posledicami, večkratne kršitve, ki kažejo na
očitno nezakonito poslovanje organa, ponavljajoče se kršitve oziroma večje število
kršitev, kršitve, ki nakazujejo na neurejeno področje ali problematiko, ki naj bi ovirala
normalno poslovanje organa (n.pr. nepravilnosti na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih;
b) kadar gre za zadevo, v kateri je delo drugih organov ali inštitucij odvisno od ugotovitev
inšpektorjev,
c) kadar gre za več različnih prijav, ki se nanašajo na istega inšpekcijskega zavezanca.
Inšpekcijski nadzori po vrstnem redu prispetja pobud bodo opravljeni na osnovi ostalih
prejetih pobud in prijav, glede katerih nadzori niso bili določeni kot prioritetni. Ti nadzori se bodo
v okviru razpoložljivih kadrovskih kapacitet izvajali glede na vrstni red prispetja pobude.

2. UPRAVNA INŠPEKCIJA
Upravna inšpekcija bo v letu 2018 opravljala:
- sistemske inšpekcijske nadzore,
- prioritetne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav,
- inšpekcijske nadzore na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav, ki niso bili določeni kot
prioritetni.
Sistemski inšpekcijski nadzori bodo izvedeni na izbranih aktualnih področjih nadzora. Za leto
2018 je Inšpektorat kot aktualna področja določil:
 nadzore nad vodenjem upravnih postopkov in upravnim poslovanjem pri izvajanju
Zakona o tujcih na upravnih enotah,
 nadzore nad vodenjem upravnih postopkov in upravnim poslovanjem pri reševanje vlog
na ministrstvih (I. in II. stopnja),
 nadzori nad vodenjem upravnih postopkov pri reševanju vlog na podlagi Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja in pri reševanju vlog za brezplačno pravno
pomoč na sodiščih.
Prioritetni inšpekcijski nadzori bodo opravljeni na osnovi prijav in pobud za nadzor
a) pri katerih je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, ker gre za
zatrjevane večje ali večkratne kršitve določb ZUP, ki pomenijo bistvene kršitve pravic
strank v postopku in samega postopka, za zatrjevane kršitve, posledice katerih so za
stranko bistvenega pomena, kršitve, ki nakazujejo na neurejeno področje upravnega
postopka, kršitve, ki kažejo na pogosta ali redna neodgovarjanja na dopise strank in
siceršnjo neodzivnost organa ter ostale pomembnejše oziroma obsežnejše kršitve
določb predpisov o upravnem postopku ali upravnem poslovanju;
b) kadar gre za zadevo, v kateri je delo drugih organov ali inštitucij odvisno od ugotovitev
inšpektorjev;
c) kadar gre za več različnih prijav, ki se nanašajo na istega inšpekcijskega zavezanca.
Pri presoji, ali je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, se bodo
prednostno upoštevale prijave bistvenih kršitev upravnega postopka v zadevah s področja:
o izdaje gradbenega dovoljenja za pravne osebe in samostojne podjetnike oz. za
tiste, ki načrtujejo opravljanje poslovne dejavnosti,
o postopkov za dodelitev socialnih pravic,
o postopkov za ureditev statusa prebivalcev (državljanstvo, dovoljenje za bivanje,
dovoljenje za delo,….), ki so pomembni za njihovo življenje in delo.
Inšpekcijski nadzori po vrstnem redu prispetja pobud bodo opravljeni na osnovi ostalih
prejetih pobud in prijav, glede katerih nadzori niso bili določeni kot prioritetni. Ti nadzori se bodo
v okviru razpoložljivih kadrovskih kapacitet izvajali glede na vrstni red prispetja pobude.
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