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Iz prakse za prakso
Spoznajte, kako poteka inšpekcijski postopek, in bodite samozavestni,  
ko vas obišče inšpektor.
Andrejka Grlić

V svoji dolgoletni karieri tržne inšpekto-
rice, od tega skoraj 15 let na čelu tržnega 
inšpektorata, sem dobro spoznala po-
slovanja podjetij in tudi to, s kakšnimi 
težavami se srečujejo. 

Vedno sem se trudila ovreči mit, da so 
podjetniki tisti, ki goljufajo. Podjetja nače-
loma želijo poslovati pošteno in zakonito. 
Vendar pa morda ne poznajo zakonodaje 
oziroma se ne znajdejo v morju predpi-
sov, ki so – roko na srce – pogosto zelo 
nejasno napisani. Podjetnikom je težko 
priti do dodatnih informacij, ki jih pot-
rebujejo, da bi se v dani situaciji odločili 
pravilno. To velja zlasti za mala podjetja, 
ki nimajo za seboj celega štaba pravnikov 
in svetovalcev.

Kot pravnica sem se tudi sama nema-
lokrat znašla pred dilemo, kaj pomeni 
posamezna določba v zakonu. Kako so se 
pred istimi določbami zakona znašli tisti, 
ki nimajo pravnega znanja, ne smem niti 
pomisliti. Eno od priporočil OECD je, da 
morajo biti predpisi, ki se sprejemajo, jasni 
in razumljivi, ne da bi potrebovali dodatna 
pojasnila. Žal je to še vedno le priporočilo. 

Sedaj, ko nisem več v vlogi nadzornega 
organa, imam priložnost, da svoje znanje 
in izkušnje delim s podjetji, predvsem z 
nasveti, kako poslovati na zakonit način, 
da bi se izognili obiskom inšpektorjev. 
Hkrati pa jih napotim tudi na katero manj 
znano določbo, povezano z delovanjem 
inšpekcij, kako postopati v primeru ugo-
tovljene kršitve, kako jo čim prej odpraviti 
in se izogniti kaznovanju. 

Pogosta vprašanja ob obisku 
inšpektorjev
Tukaj so odgovori na tri pogosta vprašanja, 
s katerimi se srečujejo podjetja ob obisku 
inšpektorjev. 

Eden od vedno prisotnih dvomov je, 
ali se splača pritožiti (vložiti zahtevo za 
sodno varstvo) ali izkoristiti možnost in 
plačati polovično globo. Seveda je odlo-
čitev na podjetniku. Da bi se podjetnik 
pravilno odločil, mora vedeti, da bo v 
primeru vložitve zahteve za sodno varstvo 
izgubil možnost plačila polovične globe. 
Če sodišče potrdi odločbo prekrškovne-
ga organa, bo moral plačati celotno globo 
in še sodne stroške. Na seminarjih so po-
gosta vprašanja, ali se splača na »zalogo« 
plačati polovično globo, potem pa se pri-
tožiti. Žal to ni možno. 

Kako je v primeru, ko podjetje nena-
povedano obišče inšpekcija, direktor pa 
ravno takrat nima časa. Kaj lahko storite? 
Ali lahko odslovite inšpektorja in mu ostro 
poveste, da nimate časa, da bi se sedaj 
ukvarjali z njim, naj se najavi in pride kdaj 
drugič? Tega raje ne počnite. Morate se za-
vedati, da ima po Zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru inšpektor pravico, da opravi nad-
zor brez predhodnega obvestila ter brez 
dovoljenja odgovorne osebe, in da lahko 
vstopi v prostore in na zemljišča ne glede 
na delovni čas. Če boste inšpektorju one-
mogočili nadzor, vas lahko doleti globa 
zaradi oviranja. Tega pa si seveda ne želi-
te. Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima 
odločbe pristojnega sodišča, odkloni le 

vstop v stanovanjske prostore. Da ne bo 
pomote, inšpektor se seveda lahko tudi 
predhodno najavi, če glede na vrsto nad-
zora oceni, da je to primerno. 

V zakonu o inšpekcijskem nadzoru je 
zanimiva še ena določba, na katero so 
podjetniki premalo pozorni. Gre za krši-
tev načela kontradiktornosti, zaradi česa 
bo odločba zagotovo »padla« v postopku 
pritožbe. V primeru, da pri inšpekcijskem 
nadzoru odgovorna oseba ni prisotna, 
inšpektor lahko opravi vsa dejanja v po-
stopku in izvede vse dokaze. Vendar, če ne 
gre za nujne ukrepe, mora inšpektor pred 
izdajo odločbe zavezancu vročiti zapisnik 
in mu omogočiti, da se v določenem roku, 
ki ne sme biti krajši od 48 ur, pisno ali 
ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in 
okoliščinah. Šele po poteku tega roka in-
špektor lahko izda odločbo. n

Še več o dilemah in inšpekcijskih po-
stopkih lahko izveste na delavnici »Iz 
prakse za prakso«, ki bo 10. maja 2022 
na Gospodarski zbornici Slovenije.
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