
 

 

Vlada sprejela Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 
2019  

Vlada je sprejela poročilo IRSD za delo za leto 2019 

Iz poročila IRSD: 

IRSD opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na 
področju socialnega varstva, torej pokriva tri področja nadzora. 

Inšpektorji so v letu 2019 opravili 14.118 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora 
delovnih razmerij 8.013 pregledov, na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu 5.891 pregledov, 
inšpektorji za socialne zadeve pa so opravili 214 pregledov. 

Inšpekcijske preglede izvajamo v obliki rednih, izrednih in kontrolnih pregledov. S kontrolnimi pregledi 
preverjamo uresničevanje izrečenih ukrepov. 

Z vseh treh področij dela smo v letu 2019 ugotovili 25.222 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 
11.346 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter dali 40 naznanil sumov storitve kaznivega dejanja 
oziroma kazenskih ovadb. Izrečenih je bilo za 4.090.709,34 EUR glob. Izdali smo tudi 649 dovoljenj za 
delo otrok in 47 soglasij glede izključitve posebnega varstva po 115. členu ZDR-1. 

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Poslovni register Slovenije (po podatkih AJPES) vpisanih 220.236 
poslovnih subjektov oziroma delodajalcev ali subjektov nadzora. Od začetka leta 2008 se je število 
poslovnih subjektov povečalo za dobrih 49 tisoč. Število zaposlenih inšpektorjev kljub kadrovskim 
okrepitvam v zadnjih letih temu ne sledi v dovoljšni meri. Leta 2008 je bilo, na primer, pri IRSD 
zaposlenih 87 inšpektorjev, 31. 12. 2019 pa poleg glavnega inšpektorja 91 inšpektorjev. Na zadnji 
koledarski dan leta 2019 je bilo na IRSD zaposlenih skupaj 120 javnih uslužbencev. 

V letu 2019 smo na IRSD prejeli 7.215 prijav, kar je več kot v letu 2018, ko smo prejeli 6.384 prijav, ob 
tem pa so prijave zadnja leta vse bolj prepletene in se nanašajo na področja, ki zahtevajo bolj 
poglobljene nadzore in daljše obdobje preučevanja poslovanja delodajalca. 

Poročilo IRSD za leto 2019 

Vir: spletna stran IRSD 

NOVICE  

 

Info SKEI 6/2020  

02.07.2020 - Junijske aktivnosti vašega sindikata.  

 
Vpisujemo peto generacijo študentov na daljavo SKEI  

15.06.2020 - V kongresnem letu se volijo sindikalni zaupniki v 

podjetjih. Brez znanja ni moči.  
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© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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