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Kaj je INSPIS? 

Informacijski sistem za podporo delu inšpekcijskih organov 
(INSPIS) je informacijski sistem, ki ga je naredila inšpekcija za 
svoje potrebe in je zato narejen za potrebe delovanja (upravnim in 
prekrškovnim) inšpekcijskim oziroma nadzornim organom. 
 
 
Z INSPIS-om ima strokovni delavec (inšpektor) vse, kar potrebuje 
za svoje delo in odločanje. 
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Razlogi za nastanek 

 uporaba različnih aplikacij in baz podatkov (Lotus Notes SPIS, ISPO, 

ISUP, Excel, Access, e-pošta) 

 nepovezani programi in baze podatkov 

 večkratno vnašanje enega in istega podatka 

 dobro poznavanje celotne strukture programa ali baze podatkov s 

strani uporabnika 

 uporabnik potrebuje veliko časa za opravljanje administrativnih del 

 veliko število napak v shranjenih podatkih 

 kateri podatek je pravi? 

 težave z vzdrževanjem in razvojem 
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Temeljna načela INSPIS-a 

 vsak podatek se vnese samo enkrat, uporablja pa se ga vse povsod 

tam, kjer se ga potrebuje 

 do uporabnika je prijazen zaradi intuitivnega uporabniškega vmesnika 

in ker ga obvešča o zanj pomembnih dogodkih 

 uporabnika z avtomatizacijo postopkov in dejanj v čim večji meri 

razbremeni administrativnih opravil 

 zaradi vgrajenih logičnih kontrol preverja pravilnost vnesenih podatkov 

in uporabnika obvešča o vsebini napake 

 je povezljiv z drugimi informacijskimi sistemi in bazami podatkov 

 je varen za uporabo in za podatke, ker ne dopušča neavtorizirane 

uporabe in dostopa 

 lahko se ga uporablja kjerkoli in od koderkoli 
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Struktura INSPIS-a 
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Dokumentni modul 

 preko njega uporabnik vnaša vse podatke, ki so kakorkoli potrebni in 

pomembni 

 podatki se vnašajo le takrat, ko zadeva ali dokument nastane 

 šifranti za podatke zadev in dokumentov omogočajo avtomatizacijo 

postopkov 

 je integriran z IMIS Scan aplikacijo in strežnikom 

 je povezan z vsemi uradnimi Lotus Notes poštnimi bazami 

 preko SMTP poštnega strežnika pošilja uradno elektronsko pošto 

 za večino uporabnikov je edini modul, ki ga uporabljajo 



Dodajanje nove terjatve 

Dodajanje novega dokumenta 

Dodajanje nove zadeve 

7 

Dokumentni modul 
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Upravni in prekrškovni modul 

 je namenjen spremljanju dela inšpektorjev v upravnih in prekrškovnih 

postopkih 

 omogoča izpolnjevanje zakonsko predpisanih evidenc ter vpisnikov in 

pomožnih knjig (ZUP statistika, PN vpisnik, ODL vpisnik, OBP vpisnik, Seznam 

odvzetih predmetov, Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov 

postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih 

zaporov, Evidenca pravnomočno izdanih prekrškovnih odločb) 

 uporabniki se ga sploh ne zavedajo, saj vse predpisane evidence in 

vpisnike izpolnjuje avtomatično, brez posredovanja kogarkoli 



PN vpisnik 

Evidenca pravnomočno 

izdanih odločb 
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Upravni in prekrškovni modul 

ODL vpisnik 
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Projektni modul 

 nekatere nadzore izvajamo v točno določenem časovnem okviru na 

točno določenih področjih Slovenije – akcije 

 projektni modul je poseben pogled na podatke dokumentnega modula, 

v katerem se prikazujejo samo tiste zadeve in dokumenti, ki so 

povezani z akcijskim izvajanjem nadzora 
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Finančni modul z izterjavo 

 terjatve: globe, stroški postopka, sodne in upravne takse … 

 terjatve nastanejo v dokumentnem modulu (pri knjiženju ustreznega 

dokumenta), vsa nadaljnja obdelava terjatve pa se izvaja v finančnem 

modulu 

 namenjen je celotnemu upravljanju s temi terjatvami 

 omogoča enovit pogled na vse terjatve organa, evidentiranje plačil in 

izvajanje predpisanih finančnih poročil 

 poseben del modula je namenjen pripravi datoteke s podatki o 

neplačanih terjatvah, ki so primerne za prisilno izterjavo (datoteka se 

nato uvozi v program Finančne uprave RS e-Izvršbe) 
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Finančni modul z izterjavo 
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Modul za avtomatsko pridobivanje podatkov iz zunanjih virov 

 IMIS/Arc strežnik (skeniranje dokumentov) 

 Lotus Notes Domino strežnik (knjiženje prejete e-pošte) 

 SMTP strežnik (neposredno pošiljanje e-pošte) 

 aplikacija MFERAC (izmenjava podatkov o e-računih, odredbah za 

plačilo in drugih finančnih dokumentov) 

 e-Oglasna deska portala e-Uprava (vročanje dokumentov) 

 portal e-Uprava (sprejemanje pritožb, ki so oddane preko e-Uprave) 

 PRS – Poslovni register Slovenije (pridobivanje podatkov o vseh 

registriranih gospodarskih subjektih v Sloveniji) 

 CRP – Centralni register prebivalstva in e-Risk (pridobivanje podatkov 

o fizičnih osebah) 
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Ostali moduli 

 modul e-računov: omogoča rokovanje z dokumenti, povezanimi s 

prejetimi e-računi 

 modul elektronskega potrjevanja in digitalnega podpisovanja 

dokumentov: omogoča elektronsko potrjevanje dokumentov in 

digitalno podpisovanje elektronskih dokumentov 

 modul za analitiko: statistična obdelava in analize podatkov 

(uporabnikom so že v naprej pripravljena najbolj uporabljena poročila) 

 modul za uvoz in izvoz podatkov: omogoča uvažanje/izvažanje 

podatkov preko datotek iz/v sisteme drugih organov (FURS, UJP) 

oziroma za drugačne statistične obdelave ali analize podatkov 

 modul gosta: omogoča zunanjim uporabnikom varen in zanesljiv 

dostop do podatkov INSPIS-a 

 administratorski modul: namenjen je administraciji sistema 
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Prednosti … 

 za uporabnika samo en uporabniški vmesnik 

 povezljivost z drugimi sistemi in aplikacijami 

 enostavna uporaba 

 avtomatizacija postopkov 

 zanesljivost in varnost 

 hitrejše reševanje zadev 

 preglednost in ažurnost nad opravljenim delom 

 poslovanje skoraj brez poročil s strani zaposlenih 

 obdelava e-računov 

 delo od koderkoli 
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… in slabosti 

 ni toliko dober, da ne bi mogel biti še boljši 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 

Tržni inšpektorat RS, gp.tirs@gov.si 


