
 

PREDLOG NOVEGA ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA – ZID-1 
 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja pristojnost in organizacijo Inšpektorata RS za delo (v nadaljevanju: 
inšpektorat), pooblastila in pogoje za inšpektorja, naloge, pooblastila in pogoje za 
strokovnega pomočnika, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga 
vprašanja povezana z inšpekcijskim nadzorom. 
 

2. člen 
(pristojnost inšpektorata) 

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja: 
- varnosti in zdravja delavcev pri delu, 
- delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja 

tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavke, 
- zakonitosti dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij ter zakonitosti in strokovnosti dela komisij, 
- dela javnih socialno varstvenih zavodov, koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih 

oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve, 
če s predpisi ni drugače določeno. 
 

3. člen 
(uporaba zakona) 

(1) Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, 
če ti tako določajo. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za izvrševanje inšpekcijskega nadzora ter za 
inšpektorje uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, predpisi o splošnem 
upravnem postopku ter določbe posebnih predpisov, ki urejajo nadzor posameznih 
inšpekcij, ki delujejo v inšpektoratu.  

 
4. člen 

(organizacija in vodenje) 
(1) Inšpektorat deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za delo. 
(2) V okviru inšpektorata se oblikujejo ustrezne notranje organizacijske enote v skladu s 

predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave. 
(3) Predstojnica oziroma predstojnik inšpektorata je glavna inšpektorica oziroma glavni 

inšpektor (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor). 
 

5. člen 
(število kadrov ) 

Inšpektorat mora imeti zaposlenih toliko inšpektorjev in javnih uslužbencev, kolikor je 
potrebno za učinkovito opravljanje nalog, za katere je inšpektorat pristojen po tem zakonu in 
drugih predpisih. 



 
 

6. člen 
(strokovna pomoč) 

Inšpektorat daje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z izvajanjem zakonov in 
drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 
 

7. člen 
(sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi in drugimi organi) 

(1) Inšpektorat pri svojem delu po potrebi sodeluje z državnimi organi in drugimi javnimi in 
zasebnimi subjekti, ki delujejo na področjih iz pristojnosti inšpektorata, kot tudi s 
sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji delavcev in združenji delodajalcev. 

(2) Inšpektorat sodeluje tudi z raziskovalnimi, izobraževalnimi organizacijami in s 
strokovnjaki na področju dela. 

 
8. člen 

(svet inšpekcije dela) 
(1) Minister, pristojen za delo, imenuje Svet inšpekcije dela (v nadaljevanju: svet). 
(2) Svet je posvetovalno strokovni organ, ki je sestavljen tripartitno, iz dveh predstavnikov 

vlade, in sicer enega predstavnika ministrstva, pristojnega za delo in enega predstavnika 
inšpektorata, dveh predstavnikov sindikatov ter dveh predstavnikov delodajalskih 
organizacij. 

(3) Člane sveta iz sindikatov in delodajalskih organizacij imenuje minister na predlog 
Ekonomsko-socialnega sveta. 

(4) Člani sveta so imenovani za obdobje petih let. 
(5) Svet spremlja izvajanje zakonodaje na področju dela inšpektorata ter sprejema stališča in 

priporočila za učinkovitejše delovanje organa. 
(6) Svet se opredeli do predloga letnega Poročila o delu Inšpektorata RS za delo. 
(7) Materialne in tehnične pogoje, potrebne za delovanje sveta, zagotavlja inšpektorat. 
(8) Svet uredi organizacijo, način dela in odločanja s poslovnikom. 
 

9. člen 
(letno poročilo) 

(1) Do konca prvega trimesečja tekočega koledarskega leta inšpektorat predloži ministrstvu, 
pristojnem za delo, poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo, v 
katerem morajo biti navedeni splošni statistični podatki, mora vsebovati zlasti: 
1. navedbo zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz 

pristojnosti inšpektorata za delo, 
2. podatke o na inšpektoratu zaposlenih javnih uslužbencih, 
3. podatke o številu delodajalcev po dejavnostih, v katerih je opravljen inšpekcijski 

pregled ter o številu delavcev, zaposlenih pri teh delodajalcih, 
4. podatke o številu pregledov po dejavnostih, v katerih je opravljen inšpekcijski pregled, 
5. podatke o ugotovljenih kršitvah in vloženih ovadbah za kazniva dejanja, o izrečenih 

ukrepih ter o uresničevanju izrečenih ukrepov po dejavnostih, 
6. podatke o nezgodah  pri delu s smrtnim izidom, kolektivnih nezgodah, nezgodah pri 

delu zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter o 
ugotovljenih poklicnih boleznih po dejavnostih. 

(2) V primerih iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora inšpektorat predlagati tudi ukrepe 
za reševanje vprašanj s tega področja. 

(3) Vlada Republike Slovenije mora poročilo iz prvega odstavka tega člena predložiti 
Državnemu zboru. Poročilo se najkasneje do 30. junija tekočega koledarskega leta 
obravnava v Državnem zboru in se najkasneje v treh mesecih od dneva obravnave pošlje 
Generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo. 

 
 
 
 



 
 

II. Inšpektor 
 

10. člen 
(opravljanje nadzora) 

(1) Inšpekcijski nadzor, v mejah pristojnosti inšpektorata, samostojno opravlja inšpektorica 
oziroma inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

(2) Inšpektor lahko glede na okoliščine primera in pooblastil po tem zakonu prosto presoja 
glede svetovanja in pomoči ter izbire ukrepov. 

 
11. člen 

(pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora) 
(1) Inšpektor mora imeti izobrazbo, določeno v predpisih, ki urejajo sistem javnih 

uslužbencev, in sicer pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, medicinske in 
tehnične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za 
inšpektorja. 

(2) Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje oseba, ki nima 
strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od 
dneva imenovanja za inšpektorja. 

(3) Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, lahko opravlja posamezna strokovna 
dejanja (kot na primer: priprava analiz, informacij itd.) na področju inšpekcijskega 
nadzora. 

(4) Strokovni izpit iz prejšnjih odstavkov tega člena se organizira in izvaja v skladu s predpisi, 
ki urejajo inšpekcijski nadzor. 

(5) Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati svoje strokovno znanje in se usposabljati 
za delo po programu inšpektorata. 

 
 

III. Pooblastila inšpektorja 
 

12. člen 
(zavezanec) 

Zavezanec po tem zakonu je fizična ali pravna oseba ali drug subjekt, ki je dolžan ravnati v 
skladu s predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojen inšpektorat in pri kateri se 
uvede inšpekcijski postopek. 
 

13. člen 
(pooblastila inšpektorja) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri zavezancu pravico: 

- pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, 
predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter 
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih 
organizacij in skupnosti ter zasebnikov, 

- vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb, 

- pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in 
dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati 
izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko, 

- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, 

- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, 

- brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in 
drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo 
inšpekcijskega nadzora, 

- brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev, 

- brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav, 



 
 

- fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, 
postroje, napeljave in druge predmete iz prve alineje, 

- reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente, 

- zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov, 

- opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora 
ter opravljati druga dejanja, če je to določeno v zakonu. 

(2) Inšpektor ima pravico pri opravljanju inšpekcijskega nadzora naročiti neodvisen odvzem 
vzorcev ali meritve v času, v delovnem prostoru ali v delovnem okolju, ki ga on določi. 

(3) Zavezanec oziroma njegova odgovorna oseba mora zagotoviti nemoteno opravljanje 
inšpekcijskega nadzora. 

 
14. člen 

(vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca) 
(1) Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma 

njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte, na 
zemljišča in parcele ter k opremi in napravam iz prejšnjega člena, če z zakonom ni 
drugače določeno. 

(2) Če zavezanec brez upravičenih razlogov ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, ima 
inšpektor pravico vstopiti v prostor mimo volje zavezanca ob pomoči policije. Stroške 
vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno nastane, nosi zavezanec. 

(3) Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v 
stanovanjske prostore. 

 
15. člen 

(odvzem dokumentacije) 
(1) Inšpektor lahko največ za petnajst dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za 

ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da so očitno kršene 
pravice delavca oziroma, da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov. 

(2) O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor izda zavezancu potrdilo, iz 
katerega mora biti razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta. 

 
 

IV. Strokovni pomočnik 
 

16. člen 
(naloge strokovnega pomočnika) 

 
Strokovna pomočnica oziroma strokovni pomočnik (v nadaljnjem besedilu: strokovni 
pomočnik) nudi strokovno pomoč strankam, sprejema na zapisnik vloge ter izjave strank in 
drugih udeležencev v inšpekcijskem postopku, po navodilu inšpektorja ugotavlja dejansko 
stanje in pridobiva dokaze v inšpekcijskem postopku, pripravlja poročila in osnutke odločb ter 
opravlja druga manj zahtevna dela po navodilu inšpektorja. 
 

17. člen 
(pogoji za opravljanje nalog strokovnega pomočnika) 

Strokovni pomočnik mora imeti izobrazbo ter izpolnjevati druge pogoje določene v predpisih, 
ki urejajo sistem javnih uslužbencev. 
 

18. člen 
(pooblastila strokovnega pomočnika ) 

(1) Strokovni pomočnik ima v inšpekcijskem postopku pooblastila iz prvega odstavka 13. 
člena, prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 15. člena tega zakona. 
(2) Strokovni pomočnik izkazuje pooblastilo iz prejšnjega odstavka s pisnim pooblastilom 
glavnega inšpektorja. 



 
 

V. Postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora 
 

19. člen 
(uvedba postopka) 

Postopek inšpekcijskega nadzora se vodi po uradni dolžnosti, razen če zakon ne določa 
drugače. 
 

20. člen 
(zapisnik) 

(1)Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem pregledu, mora vsebovati zlasti podatke o: 

- dnevu in času inšpekcijskega pregleda, 

- zavezancu, 

- ugotovljenem dejanskem stanju, 

- izjavah oseb, navzočih pri inšpekcijskem pregledu, 

- odvzemu dokumentacije, 

- pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja pregled ter o drugih osebah prisotnih pri pregledu. 
(2) V postopku za prekrške mora zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke po 
zakonu, ki ureja prekrške, zlasti pa: 

- podatke o kršitelju: osebno ime in naslov, EMŠO oziroma rojstne podatke, državljanstvo,  
prebivališče oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe, zaposlitev odgovorne 
osebe, 

- kraj in čas storitev prekrška, 

- pravno opredelitev prekrška. 
 

21. člen 
(obravnava prijav) 

(1) Inšpektor je dolžan obravnavati anonimne prijave v skladu z zakonom, ki ureja 
inšpekcijski nadzor. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka inšpektor po tem zakonu ni dolžan obravnavati 
anonimnih prijav, za katere presodi, da niso sposobne za obravnavo. 
(3) Anonimna prijava ni sposobna za obravnavo, če iz nje ne izhaja kršenje zakonodaje s 
področja nadzora inšpektorata ter ne vsebuje podatkov o kršitelju, na podlagi katerih je 
mogoče brez dvoma ugotoviti, za kateri subjekt gre. 
 

22. člen 
(dostop do informacij javnega značaja) 

(1) Inšpektorat obvešča javnost o svojem delu v skladu z zakonom. 
(2) Informacija o poteku inšpekcijskega postopka in listine v inšpekcijskem spisu do 

zaključka ugotovitvenega postopka niso informacija javnega značaja. 
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja informacije javnega značaja, se kot informacijo 

javnega značaja posredujejo samo javne listine, ki jih je v inšpekcijskem postopku izdala 
pooblaščena uradna oseba inšpektorata (zapisnik, uradni zaznamek, odločba, sklep). 

 
 

VI. Ukrepi inšpektorjev in pritožba 
 

23. člen 
(opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora) 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug 
predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: 
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, 
- kot prekrškovni organ izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških, 
- naznaniti kaznivo dejanje ali podati ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, 



 
 

- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim 
predpisom. 

 
24. člen 

(odločba) 
(1) Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo 

zavezancu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga 
določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter 
splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 

(2) Odločba iz prvega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. 
Inšpektor mora v takem primeru izdati pisno odločbo zavezancu najkasneje v petnajstih 
dneh od dneva, ko je bil opravljen inšpekcijski pregled. 

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih 
dneh od dneva njene vročitve. 

(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

(5) Zavezanec mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku 
posameznega roka za njeno izvršitev. 

 
25. člen 

(opozorilo delavcu) 
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da obstaja individualni delovni 
spor, v katerem je za odločanje pristojno delovno sodišče, opozori delavca, da lahko 
uveljavlja svoje pravice pred pristojnim delovnim sodiščem. 
 

26. člen 
(možnost prepovedne odločbe) 

Inšpektor lahko z odločbo prepove delodajalcu opravljanje dela delavcev ali delovnega 
procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem 
nadzoru ugotovi: 
1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja 
ter delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v 
delovnem procesu, 
2. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega 
območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev, 
3. da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo delo, 
4. da mu je delodajalec ali odgovorna oseba delodajalca onemogočil inšpekcijski pregled. 
 

27. člen 
(prepovedna odločba) 

Inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma 
uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi: 
1. neposredno nevarnost za življenje delavcev, 
2. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju tujcev, 
3. da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost 
posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, 
4. zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo, 
5. delo otrok, mlajših od 15 let starosti v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok, 
6. opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja. 
 
 
 



 
 

28. člen 
(opozorilo zavezancu) 

V obrazložitvi odločbe iz 26. in prejšnjega člena tega zakona je inšpektor dolžan opozoriti 
zavezanca na možnost izreka nadaljnjih ukrepov v primeru ponavljanja kršitev.  
 

29. člen 
(izrek ustne odločbe) 

(1) Odločba iz 26. in 27. člena tega zakona je lahko ustna. 
(2) Inšpektor mora izdati odločbo iz prejšnjega odstavka zavezancu najpozneje v petnajstih 

dneh od dneva, ko je opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. 
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih dneh od 

dneva vročitve. 
(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 
 

30. člen 
(odložitev izvršbe) 

(1) Zavezanec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršbe, če verjetno izkaže, da bi mu z 
izvršbo nastala težko popravljiva škoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni 
nevarnosti, da bi zaradi odložitve izvršbe nastala nepopravljiva škoda. 

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka zavezanec priloži ustrezna dokazila. 
(3) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor izdati odločbo najpozneje v petih 

dneh potem, ko dobi zahtevo zavezanca. 
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva 

vročitve odločbe. 
 

31. člen 
(pečatenje in prepoved dobave) 

(1) Inšpektor ima pravico pri zavezancu, pri katerem je več kot dvakrat v šestih mesecih ali 
večkrat v daljšem časovnem obdobju izdal odločbe iz 26. ali 27. člena tega zakona in ni 
odpravil ugotovljenih nepravilnosti, pečatiti sredstva za delo, delovne prostore ter 
delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska 
dejavnost. 

(2) Inšpektor označi pečat z žigom inšpekcije. 
(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena ima inšpektor pravico s sklepom določiti 

podjetjem, ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode, plina ter za 
telekomunikacijske zveze, da se zavezancu ustavi dobava le-teh oziroma, da se 
delodajalcu prekinejo telekomunikacijske zveze. 

(4) Podjetje iz prejšnjega odstavka mora sklep inšpektorja izvršiti najpozneje v treh dneh od 
dneva vročitve sklepa. 

(5) Ukrepi iz prvega in tretjega odstavka tega člena trajajo, dokler zavezanec ne odpravi 
nepravilnosti, ki so bile razlog za te ukrepe. Inšpektor je o prenehanju ukrepa dolžan 
takoj pisno obvestiti podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena.  

 
32. člen 
(pritožba) 

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za delo, razen kadar 
zakon določa drugače. 
 

33. člen 
(položaj inšpektorja kot priče) 

Ne glede na določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči, lahko inšpektor, ki nastopa 
kot priča, namesto prebivališča pove naslov in naziv enote organa, kjer opravlja delo, in se 
identificira s službeno izkaznico. 
 
 



 
 

34. člen 
(pravna pomoč) 

(1) Inšpektorat zagotavlja plačano pravno pomoč inšpektorju in nekdanjemu inšpektorju, 
zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden kazenski 
ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog inšpektorata, ki jih je po oceni inšpektorata 
opravil v skladu s predpisi. 
(2) Glede načina zagotavljanja plačane pravne pomoči iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo pravila, ki urejajo način zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim 
uslužbencem. 
 
 

VII. Kazenske določbe 
 

35. člen 
(1) Z globo od 4500 do 20000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanec – pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 
1. ne zagotovi nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora (tretji odstavek 13. člena); 
2. ne ravna v skladu z odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka 24. člena; 
3. kljub prepovedi inšpektorja nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma uporablja 
sredstva za delo (26. in 27. člen); 
4. odpečati sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se 
opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (prvi odstavek 31. člena); 
5. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma z žigom 
inšpekcije na pečatu (drugi odstavek 31. člena). 
 
(2) Z globo od 2000 do 10000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanec, ki zaposluje do 10 
delavcev – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik,ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
(3) Z globo od 500 do 2500 evrov se kaznuje za prekršek zavezanec posameznik, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Z globo od 350 do 2000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca  ter 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
 

36. člen 
(1) Z globo od 2000 do 4500 evrov se kaznuje zavezanec- pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v osmih 
dneh inšpektorju ne poroča o izvršitvi odločbe (peti odstavek 24. člena). 
(2) Z globo od 200 do 1500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca, ter 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 
 
 
 

37. člen 
(1) Z globo od 3000 do 6000 evrov se kaznuje za prekršek podjetje, ki v treh dneh od dneva 
vročitve ne izvrši sklepa inšpektorja (četrti odstavek 31. člena). 
(2) Z globo od 350 do 2000 evrov se kaznuje se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
podjetja, ter odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, če 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
 
 



 
 

38. člen 
Prekrškovni organ lahko v postopku o prekršku izreče globo v znesku, ki je višji od najnižje 
predpisane globe, vendar znotraj predpisanega razpona. 
 
 

VIII. Končne  določbe 
 

39. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 
38/1994,  32/1997 in 36/2000). 
 
 

40. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199438&stevilka=1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199732&stevilka=1812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1686

