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PRILOGA: PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA
1. INŠPEKCIJSKI UPRAVNI POSTOPEK Z UPRAVNIM SPOROM
Za določitev vsebin tega sklopa izpita se uporabljata uredba, ki ureja izobrazbo in strokovni
izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku za izpit druge stopnje, in zakon, ki ureja
inšpekcijski nadzor. Podrobnejše vsebine vključujejo:
– opredelitev upravnega postopka ter temeljna načela upravnega postopka in
inšpekcijskega nadzora;
– predmet in obseg inšpekcijskega nadzora ter uporaba predpisov v inšpekcijskem
upravnem postopku;
– stvarna in krajevna pristojnost organa ter posebna pravila o pristojnosti po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek, ter organizacija in koordinacija delovanja inšpekcij na
državni ravni in v organih samoupravnih lokalnih skupnosti;
– pristojnost uradne osebe in njena izločitev ter pogoji, s poudarkom na posebnih
pogojih, omejitvah, dolžnostih, odgovornostih, položaju in pooblastilih inšpektorjev in
drugih uradnih oseb v inšpekcijskem upravnem postopku ter vlogi glavnega
inšpektorja;
– stranka oziroma zavezanec in zastopanje ter status prijaviteljev v upravnem in
posebej inšpekcijskem upravnem postopku;
– jezik in občevanje udeležencev postopka (vloge, vabila, zapisniki, obveščanje in
pregled spisa) ter vročanje na splošno in s posebnostmi po zakonu, ki ureja
inšpekcijski nadzor;
– vrste rokov, njihovo štetje in posebnosti v inšpekcijskem upravnem postopku ter
naroki in vrnitev v prejšnje stanje;
– vzdrževanje reda v postopku in sodelovanje policije v inšpekcijskem upravnem
postopku;
– stroški upravnega postopka po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor;
– postopek na prvi stopnji (začetek postopka, razpolaganja z zahtevki oziroma
postopki, ugotovitveni in dokazni postopek), s poudarkom na posebnostih opravljanja
nalog inšpekcijskega nadzora, izdaje in vročitve inšpekcijskega zapisnika ter vstopa
in pregleda prostorov zavezanca;
– izrek opozorila in ustavitev inšpekcijskega upravnega postopka ter drugi preventivni
ukrepi inšpektorjev;
– odločba in sklep po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, ter druge oblike
določitve rednih, posebnih in drugih ukrepov ali zaključka inšpekcijskega upravnega
postopka;
– pritožba in izredna pravna sredstva po določbah zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, s posebnostmi po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor;
– načela izvršbe, izvršilni akti, vrste in načini prisilitve, pristojni organi in pravno varstvo
v izvršilnem postopku v upravnih zadevah;
– nadzor nad izvajanjem splošnega in inšpekcijskega upravnega postopka in
odškodninska odgovornost države in samoupravne lokalne skupnosti glede
inšpekcijskega nadzora;
– sodno varstvo v upravnih in posebej inšpekcijskih upravnih zadevah s poudarkom na
upravnem sporu (pristojnost, stranke, obseg presoje, tek postopka, pravna sredstva).
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2. INŠPEKCIJSKI PREKRŠKOVNI POSTOPEK S SODNIM NADZOROM
Za določitev vsebin tega sklopa izpita se uporabljata uredba, ki ureja vrsto izobrazbe,
strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku za preizkus VI. ravni izobrazbe, in zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. Podrobnejše
vsebine vključujejo:
– opredelitev in cilj prekrškovnega ukrepanja v inšpekcijskem nadzoru ter uporaba
predpisov v inšpekcijskem prekrškovnem postopku;
– temeljna načela prekrškovnega prava in inšpekcijskega nadzora;
– materialna ureditev prava prekrškov (predpisovanje prekrškov in sankcij ter njegove
meje in uporaba ustreznih predpisov, prekršek in odgovornost zanj, sankcije za
prekršek in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, zastaranje);
– prekrški, določeni z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, in s predpisi na področju
inšpiciranja;
– vrste prekrškovnih postopkov;
– pristojnost za odločanje o prekršku (prekrškovni organi in pooblaščene uradne osebe,
sodišča);
– tek hitrega prekrškovnega postopka in akti, izdani v hitrem prekrškovnem postopku
po določbah zakona, ki ureja prekrške, in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor,
(uvedba postopka, opozorilo, pisna odločba o prekršku, plačilni nalog), ter stroški
prekrškovnega postopka, postopek z zahtevo za sodno varstvo in določbe zakona, ki
ureja prekrške, o rednem sodnem postopku;
– izvrševanje sankcij za prekrške in evidence prekrškovnih organov.

