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POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij ter tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in 
interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim 
delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti in podobnim, ter predvsem 
s kurativnim delovanjem, k čemur spadajo inšpekcijski nadzori in izrekanje predpisanih ukrepov 
ter sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so 
odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni 
posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov in 
tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za leto 2020 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo 
Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan je natančen pregled 
ugotovitev in števila opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 10121 (leto prej 9255) inšpekcijskih in 
prekrškovnih nalog, od tega 3433 (leto prej 4631) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 1431 
ureditvenih aktov, od tega 137 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za 
odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred 
utopitvami, 801 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 38 sklepov o 
izvršbi, 100 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 355 
uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v 
15 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 5257 (leto prej 4624) nalog in 
pri tem izdanih 16 plačilnih nalogov, uvedenih je bilo 60 postopkov izdaje odločbe o prekršku ter 
izrečenih 5181 opozoril o prekrških.

Inšpektorat je lani skupaj z drugimi predstavniki ocenjeval vajo državnega in mednarodnega 
pomena s področja zaščite in reševanja. Zaradi razglašene pandemije je bila izvedena le ena 
vaja.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2020 in izvedeni reorganizaciji, je bilo v inšpektoratu 
sistemiziranih 68 delovnih mest, od tega 58 uradniških in deset strokovno-tehničnih. 31. 
decembra 2020 je bilo zaposlenih 61 javnih uslužbencev, med njimi 35 žensk in 26 moških.

31. decembra 2020 je bila povprečna starost javnih uslužbencev inšpektorata 51,8 leta, 
inšpektorjev pa kar 52,8 leta, zato je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna 
odsotnost 2983 dni, od tega je bilo 2131 dni odsotnosti zaradi dopustov, 852 dni pa zaradi 
bolniške odsotnosti. Bolniška odsotnost se je glede na preteklo leto povečala za 24 odstotkov. 

Tudi leta 2020 smo zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in za 
zagotavljanje enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov po vsej Sloveniji, s čimer skladno s 
svojimi pristojnostmi državljanom zagotavljamo enakomeren standard varnosti na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali do reorganizacije uresničevanje 
koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v vsej državi. Po 
reorganizaciji s 1. 7. 2020, smo s konceptom zaključili. Zaradi pomanjkanja administrativnih 
sodelavk smo z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) ter Direktoratom za obrambne 
zadeve tudi lani nadaljevali leta 2013 uvedeno skupno upravno poslovanje, s katerim 
administrativne sodelavke in sodelavci za materialno-tehnično poslovanje delajo za več 
organizacijskih enot hkrati. Po reorganizaciji je bilo z 31. 10. 2020 skupno upravno poslovanje 
ukinjeno.
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Kljub razglašeni epidemiji smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti 
ugotavljamo, da so inšpektorji v letu dni opravili v povprečju 76,3 inšpekcijskega nadzora, in 
sicer tudi kakovostno, saj so bile vložene le štiri pritožb.

Leta 2020 so se zaposleni v inšpektoratu udeležili deset oblik izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja. V to so vštete oblike z zunanjimi in notranjimi izvajalci kot tudi kolegiji glavnega 
inšpektorja. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako 
sodelovali 68-krat, za kar je bilo porabljenih 169 delovnih dni.

Leta 2020 smo za opravljanje svojih nalog porabili 2.755.784 evrov, od tega za plače 2.452.718 
evrov ter 303.066 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov 
učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 45.177 evrov.
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1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI

1.1 Organiziranost

Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s 
spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in 
opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih 
predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področje 
varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami 
in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z 
organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19 z dne 25. februarja 2011, s spremembami in dopolnitvami) 
so inšpektorat 31. decembra 2020 sestavljale te organizacijske enote:
– Sektor za inšpekcijski nadzor,
– izpostave Celje, Ljubljana, Maribor in Postojna.

ORGANIZIRANOST INŠPEKTORATA

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI

SEKTOR
ZA INŠPEKCIJSKI 

NADZOR

IZPOSTAVE (4):
– CELJE
– LJUBLJANA
– MARIBOR
– POSTOJNA

VODSTVO INŠPEKTORATA
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1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18 - 
ZNOrg), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz – UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ in 189/20 - ZFRO), Zakonom o gasilstvu (ZGas – UPB1, Uradni list RS, št. 
113/05, 23/19 in 189/20 – ZFRO) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Uradni 
list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, 
izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in 
ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu okolja (ZVO, 
Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 
30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) in 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17), nadzira pa tudi izvajanje posameznih delov 
uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki 
urejajo varstvo pred požarom.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske postopke poleg naštetih 
zakonov tudi posamezni predpisi iz prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z 
nevarnimi snovmi, iz prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področju varstva pred 
požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

 načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih 
oziroma dejavnostih;

 pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
 vodenjem evidenc in podatkov o požarih ter eksplozijah;
 usposabljanjem zaposlenih;
 izvajanjem preventivnih ukrepov;
 izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
 izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
 stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
 opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
 usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite 

ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
 izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za 

potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
 razporejanjem potapljačev;
 urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane 

reševalne opreme in sredstev;
 organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v 

prostem času ter prireditev v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode ter zagotavljanjem 
predpisane reševalne opreme in sredstev;

 izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter 
dejavnostim v prostem času;

 gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
 opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami.
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2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH 

2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2020

Leta 2020 je inšpektorat opravil 4936 (leto prej 5369) nalog na področju inšpekcijskega nadzora 
in 5257 (leto prej 4624) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 4936 inšpekcijskih nalog, od tega 
3433 (leto prej 4631) inšpekcijskih nadzorov. Pri 1503 nadzorih so bili ukrepi za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1288 nadzorih pa inšpektorji niso 
ugotovili nepravilnosti, zato so postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 1432 ureditvenih aktov, od 
tega 137 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo 
pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred 
utopitvami, 801 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 38 sklepov o 
izvršbi, 100 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 355 
uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v 
15 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči. 

Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 5257 (leto prej 4624) nalog, od tega so izdali 16 
plačilnih nalogov in uvedli 60 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 36 
odločb o prekrških. Izrečenih je bilo tudi 5181 opozoril o prekrških.

Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 39 
objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 198 objektov predelovalne dejavnosti, 505 objektov 
za trgovino, 278 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 
54 objektov za promet in skladiščenje, 106 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 96 
objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 52 objektov za dejavnosti javne uprave, 108 objektov 
za predšolsko vzgojo, 86 osnovnih šol, 48 srednjih in drugih šol ter fakultet, 65 objektov, 
namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 148 obratov, ki imajo okoljevarstveno 
dovoljenje, 26 objektov, v katerih se opravljajo verski obredi, 160 večstanovanjskih stavb, pet 
zavezancev SEVESO, 181 gasilskih enot. Opravili smo tudi 39 nadzorov med gradnjo objektov 
in 240 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori dimnikarske dejavnosti.

Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 90 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih 
in naravnih kopališčih, 21 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 27 pri organizatorjih raftinga, 
kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s 
pridobitnim namenom.

Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 30 inšpekcijskih nadzorov v ministrstvih in 
vladnih službah, 212 v občinah ter štirje pri zavezancih SEVESO. 

Opravljenih je bilo še 619 pregledov pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni 
inšpekcijski nadzori.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi 
službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevnih in nočnih nadzorih gostinskih, nastanitvenih in 
prireditvenih objektov ter nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih 
morskih kopališčih in pri spuščanju po rekah. Sodelovali smo še pri usklajenih nadzorih osebne 
varovalne opreme.

Tudi lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje 
državnega pomena na področju zaščite in reševanja.
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1. inšpekcijski nadzori
2. ureditvene odločbe

4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, 
eksploziji ali drugi nesreči

3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje 
vzrokov požarov

5. prekrškovne naloge
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3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene 
dejavnosti ter nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, 
duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih 
nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno 
varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva 
pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so 
delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 39 objektih za zdravstvo in socialno 
varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 37 (94,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v dveh (5,1 %) ga nimajo;

 v 33 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (15,4 %) je 
vsebina pomanjkljiva;

 v 29 (74,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v osmih (20,5 %) ne, v dveh (5,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 28 objektih za zdravstvo in socialno 
varstvo. Ugotovitve so:

 v 24 (85,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih 
(14,3 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih za zdravstvo in socialno 
varstvo. Ugotovitve so:

 v 18 (94,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,3 
%) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 39 objektih za 
zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 35 (89,7 %) 
primerih, v štirih (10,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 39 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 34 (87,2 %) primerih, v dveh (5,1 %) jih niso, v treh 
(7,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 16 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (81,2 %) primerih, v enem (6,3 %) pomanjkljivo, v 
dveh (12,5 %) pa ga nimajo.

V 36 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred 
požarom in ugotovili:

 v 29 (80,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (2,8 
%) ne, v šestih (16,7 %) le delno;

 v 33 (91,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v treh (8,3 %) le delno;

 v 32 (88,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (8,3 %) 
pomanjkljivo, v enem (2,8 %) jih ni bilo;

 v vseh 35 (100 %) primerih, v katerih so bili nameščeni gasilniki, so bili gasilniki 
pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;

 v 21 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 20 (95,2 %) objektih redno 
vzdrževano, v enem (4,8 %) ni;

 v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 19 (67,9 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (25 %) le delno, v dveh (7,1 
%) ne;

 v 25 (89,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem 
(3,6 %) ne, v dveh (7,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih 
za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, 
plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, 
proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne 
dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju 
varstva pred požarom.
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Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno 
prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 198 objektih predelovalne dejavnosti in 
zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 186 (93,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom, v 12 (6,1 %) ga nimajo;

 v 172 (86,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 21 (10,6 %) je 
vsebina pomanjkljiva, v petih (2,5 %) ga nimajo;

 v 163 (82,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v 13 (6,6 %) ne, v 22 (11,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 74 objektih predelovalne dejavnosti. 
Ugotovitve so:

 v 65 (87,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih 
(5,4 %) pomanjkljivo, v petih (6,8 %) ne.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 66 objektih predelovalne dejavnosti. 
Ugotovitve so:

 v 49 (74,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v devetih 
(13,6 %) pomanjkljivo, v osmih (12,1 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 198 objektih 
predelovalne dejavnosti in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 175 (88,4 %) 
primerih, v petih (2,5 %) ne, v 18 (9,1 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 176 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 154 (87,5 %) primerih, v 12 (6,8 %) ne, v desetih (5,7 
%) pomanjkljivo.

Pri 17 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec 
določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da 
so v vseh 17 (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene 
skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 60 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da 
je skladno s predpisi v 47 (78,4 %) primerih, v osmih (13,3 %) ne, v petih (8,3 %) pa 
pomanjkljivo.

V 189 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in 
ugotovili:

 v 173 (91,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,1 
%) ne, v 14 (7,4 %) le delno;
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 v 180 (95,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v devetih (4,8 %) le delno;

 v 161 (85,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 21 (11,1 
%) pomanjkljivo, v sedmih (3,7 %) jih ni bilo;

 v 172 (94,6 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno 
s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,6 %) ne, v sedmih (3,8 %) 
pa pomanjkljivo;

 v 75 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 66 (88 %) primerih redno 
vzdrževano, v dveh (2,7 %) ni, v sedmih (9,3 %) pomanjkljivo;

 v 88 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 48 (54,5 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 25 (28,4 %) ne, v 15 (17 %) le 
delno;

 v 64 (72,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 11 (12,5 
%) ne, v 13 (14,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne nadzore v 783 trgovinah na 
drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in 
tobačnimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo 
gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju 
objekti za trgovino), od tega 49 na bencinskih servisih in 278 v večjih kompleksih in 
nakupovalnih središčih v času praznikov.

3.3.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI V OBJEKTIH ZA TRGOVINO

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na 
grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 456 objektih za trgovino in zbranih 
podatkov ugotavljamo:
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 v 433 (95 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v 23 (5 %) ga nimajo;

 v 375 (82,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 60 (13,2 %) je 
vsebina pomanjkljiva, v 21 (4,6 %) ga nimajo;

 v 371 (81,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v 45 (9,9 %) jih ne in v 40 (8,7 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 269 objektih za trgovino. Ugotovitve 
so:

 v 227 (84,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 22 (8,2 
%) pomanjkljivo, v 20 (7,4 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 192 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

 v 145 (75,5 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 20 (10,4 
%) pomanjkljivo, v 27 (14,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 408 objektih za 
trgovino in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 336 (82,4 %) 
primerih, v 23 (5,6 %) ga nimajo, v 49 (12 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 408 objektih za trgovino in ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 323 (79,2 %) primerih, v 49 (12 %) jih niso, v 36 (8,8 
%) pomanjkljivo.

Pri 21 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil 
zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 17 
(81 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s 
predpisi, v štirih (19 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 245 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s 
predpisi v 201 (82 %) primeru, v 34 (13,9 %) ga nimajo in v desetih (4,1 %) je pomanjkljivo.

V 465 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 409 (89,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (2,4 %) 
ne, v 36 (7,9 %) le delno;

 v 442 (97 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila 
prosti in prehodni, v dveh (0,4 %) ne, v 12 (2,6 %) le delno;

 v 409 (89,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 35 (7,7 %) 
pomanjkljivo, v 12 (2,6 %) jih ni bilo;

 v 432 (97,3 %) primerih, v katerih so bili nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani 
skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v štirih (0,9 %) ne, v osmih 
(1,8 %) pomanjkljivo;

 v 210 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 198 (94,2 %) objektih 
redno vzdrževano, v dveh (1 %) ni, v desetih (4,8 %) je pomanjkljivo;
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 v 324 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 180 (55,6 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 88 (27,2 %) ne, v 56 (17,3 %) le 
delno; 

 v 219 (67,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 68 (21 
%) niso, v 37 (11,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

3.3.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA BENCINSKIH SERVISIH

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 49 rednih nadzorov na bencinskih 
servisih. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo:

 v vseh 49 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom;

 v 47 (95,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v dveh (4,1 %) je 
vsebina pomanjkljiva;

 v 48 (98 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (2 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 41 bencinskih servisih. Ugotovitve 
so:

 v 39 (95,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh 
(4,9 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 36 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

 v 33 (91,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (8,3 
%) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 49 bencinskih 
servisih in ugotovili:
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 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 44 (89,9 %) 
primerih, v petih (10,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali na 46 bencinskih servisih in ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 42 (91,3 %) primerih, v štirih (8,7 %) pomanjkljivo.

Pri 40 nadzorih na bencinskih servisih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil 
zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 38 
(95 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s 
predpisi, v enem (2,5 %) ne, v enem (2,5 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 25 bencinskih servisih. Ugotovili so, da je skladno s 
predpisi v vseh 25 (100 %) primerih. 

Na 49 bencinskih servisih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 48 (98 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (2 %) le 
delno;

 v vseh 49 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni;

 v 46 (93,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (6,1 %) 
pomanjkljivo;

 v vseh 49 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih 
je predpisal proizvajalec;

 v petih objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v štirih (80 %) objektih 
redno vzdrževano, v enem (20 %) je pomanjkljivo;

 v 45 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 38 (84,4 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (2,2 %) ne, v šestih (13,4 %) 
le delno; 

 v 40 (88,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem 
(2,2 %) niso, v štirih (8,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

3.3.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH 
MED PRAZNIČNIMI NAKUPI

Med prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat 
vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih 
poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 278 objektih in zbranih podatkov 
ugotavljamo:

 v 274 (98,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem 
(0,4 %) pomanjkljivo, v treh (1,1 %) jih nimajo;

 v 255 (91,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (1,1 %) 
ne, v 20 (7,2 %) le delno;

 v 277 (99,6 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (0,4 
%) pomanjkljivo;



Poročilo IRSVNDN za leto 2020 16/51

 v 276 (99,2 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je 
predpisal proizvajalec, v enem (0,4 %) ne, v enem (0,4 %) pa pomanjkljivo;

3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih 
za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno 
prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 54 objektih za promet in skladiščenje ter 
zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 52 (96,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v dveh (3,7 %) ga nimajo;

 v 44 (81,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v desetih (18,5 %) 
je vsebina pomanjkljiva;

 v 47 (87 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (1,9 %) ne, v šestih (11,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in 
skladiščenje. Ugotovitve so:

 v 12 (70,6 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi in v petih 
(29,4 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in skladiščenje. 
Ugotovitve so:
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 v devetih (52,9 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v šestih 
(35,3 %) pomanjkljivo, v dveh (11,8 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 49 objektih za 
promet in skladiščenje ter ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 46 (93,9 %) 
primerih, v enem (2 %) ga nimajo, v dveh (4,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 49 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 38 (77,6 %) primerih, v šestih (12,2 %) jih niso, v 
petih (10,2 %) pomanjkljivo.

Pri 11 nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec 
določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da 
so v desetih (90,9 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene 
skladno s predpisi, v enem (9,1 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, 
da je skladno s predpisi v 12 (92,3 %) primerih, v enem (7,7 %) ga nimajo.

V 54 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in 
ugotovili:

 v 49 (90,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,9 
%) niso, v štirih (7,4 %) le delno;

 v 53 (98,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v enem (1,9 %) ne;

 v 53 (98,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,9 
%) jih ni bilo;

 v 52 (98,1 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili gasilniki pregledani 
skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,9 %) le delno;

 v 26 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 24 (92,3 %) objektih redno 
vzdrževano, v dveh (7,7 %) pomanjkljivo;

 v 24 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (54,2 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (29,2 %) ne, v štirih (16,6 
%) le delno;

 v 15 (62,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih 
(29,2 %) niso, v dveh (8,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.5 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih 

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 202 redna inšpekcijska nadzora v 
gostinskih objektih, od tega 106 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, 
počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih 
avtokampov in taborov, objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske 
nastanitvene dejavnosti) ter 96 v objektih strežbe jedi in pijač.

3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so 
delno prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 106 objektih gostinske nastanitvene 
dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 91 (85,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v 15 (14,2 %) ga nimajo;

 v 77 (72,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 23 (21,7 %) je 
vsebina pomanjkljiva, v šestih (5,7 %) ga nimajo;

 v 81 (76,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v 13 (12,3 %) ne in v 12 (11,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 97 objektih gostinske nastanitvene 
dejavnosti. Ugotovitve so:

 v 77 (79,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 11 (11,3 
%) pomanjkljivo, v devetih (9,3 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 49 objektih gostinske nastanitvene 
dejavnosti. Ugotovitve so:
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 v 30 (61,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 14 (28,6 %) 
pomanjkljivo, v petih (10,2 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 89 objektih 
gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 68 (76,4 %) 
primerih, v devetih (10,1 %) ga nimajo, v 12 (13,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 89 objektu gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 59 (66,3 %) primerih, v 19 (21,3 %) jih niso, v 11 
(12,4 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 45 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. 
Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 27 (60 %) primerih, v treh (6,7 %) je pomanjkljivo, v 15 
(33,3 %) ne.

V 106 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred 
požarom in ugotovili:

 v 97 (91,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,9 %) 
ne, v sedmih (6,6 %) le delno;

 v 105 (99,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v enem (0,9 %) le delno;

 v 85 (80,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v petih (4,7 
%) ne, v 16 (15,1 %) pomanjkljivo;

 v vseh 101 (100 %) primerih, v katerih so gasilniki nameščeni, so bili pregledani 
skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;

 v 48 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 41 (88,4 %) primerih redno 
vzdrževano, v šestih (12,5 %) ni, v enem (2,1 %) pomanjkljivo;

 v 57 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 30 (52,6 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 15 (26,3 %) ne, v 12 (21,1 %) le 
delno;

 v 43 (75,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih 
(10,5 %) niso, v osmih (14 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.5.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN 
PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in 
pijač, so delno prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 96 objektih, namenjenih dejavnosti 
strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 90 (83,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v šestih (6,3 %) ga nimajo;

 v 80 (83,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 12 (12,5 %) je 
vsebina pomanjkljiva, v štirih (4,2 %) ga nimajo;

 v 82 (85,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v petih (5,2 %) jih ne vodijo, v devetih (9,4 %) jih vodijo 
pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 27 objektih, namenjenih dejavnosti 
strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

 v 22 (81,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem 
(3,7 %) pomanjkljivo, v štirih (14,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih dejavnosti 
strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

 v 15 (83,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,6 
%) pomanjkljivo, v dveh (11,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 73 objektih, 
namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:
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 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 56 (76,7 %) 
primerih, v 13 (17,8 %) pomanjkljivo, v štirih (5,5 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 73 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 55 (75,3 %) primerih, v desetih (13,7 %) pomanjkljivo, 
v osmih (11 %) jih niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in 
pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 15 (71,4 %) primerih, v šestih (28,6 %) pa ga 
nimajo. 

V 96 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva 
pred požarom in ugotovili:

 v 91 (94,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v petih (5,2 %) 
le delno;

 v 95 (99 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila 
prosti in prehodni, v enem (1 %) le delno;

 v 82 (85,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (6,3 
%) ne, v osmih (8,3 %) pomanjkljivo;

 v 88 (97,8 %) primerih, kjer so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s 
predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (2,2 %) ne;

 v 11 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v desetih (90,9 %) objektih 
redno vzdrževano, v enem (9,1 %) ni;

 v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 14 (50 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v treh (10,7 %) le delno, v 11 (39,3 
%) ne;

 v 18 (64,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih 
(25 %) ne, v treh (10,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.



Poročilo IRSVNDN za leto 2020 22/51

3.6 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih 
za dejavnost javne uprave 

Leta 2020 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in 
obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno 
prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 52 objektih za dejavnost javne uprave in 
zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 50 (96,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v dveh (3,8 %) ga nimajo;

 v 45 (86,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (1,9 %) ga 
nimajo, v šestih (11,5 %) je vsebina pomanjkljiva;

 v 49 (94,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (1,9 %) jih ne vodijo, v dveh (3,8 %) pa jih vodijo 
pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 31 objektih za dejavnost javne 
uprave. Ugotovitve so:

 v 23 (74,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih 
(22,6 %) pomanjkljivo, v enem (3,2 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 29 objektih za dejavnost javne uprave. 
Ugotovitve so:

 v 21 (72,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih 
(24,2 %) pomanjkljivo, v enem (3,4 %) ga nimajo.
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Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 52 objektih za 
dejavnost javne uprave in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 43 (82,7 %) 
primerih, v devetih (17,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 52 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 49 (94,2 %) primerih, v treh (5,8 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 28 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, 
da je skladno s predpisi v 25 (89,3 %) primerih, v dveh (7,1 %) ne, v enem (3,6 %) je 
usposabljanje pomanjkljivo.

V 52 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in 
ugotovili:

 v 47 (90,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 
štirih (7,7 %) delno, v enem (1,9 %) ne;

 v 48 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v treh (5,8 %) ne, v enem (1,9 %) delno;

 v 48 (92,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,9 
%) ne, v treh (5,8 %) pomanjkljivo;

 v vseh 51 (100 %) primerih, kjer so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s 
predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;

 v 24 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 22 (91,7 %) objektih redno 
vzdrževano, v dveh (8,3 %) pomanjkljivo;

 v 32 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 29 (90,6 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (9,4 %) so potrdila 
pomanjkljiva; 

 v 22 (91,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (8,3 
%) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.7 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju 

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 345 rednih inšpekcijskih nadzorov v 
objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge 
oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo je bilo 
opravljenih 180 inšpekcijskih nadzorov, v objektih za osnovnošolsko 86 in v objektih drugih šol 
51 inšpekcijskih nadzorov.

3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju 
vrtci), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 
9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 108 vrtcih in zbranih podatkov 
ugotavljamo:

 v 107 (99,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom, v enem (0,9 %) primeru ga nimajo;

 v 104 (96,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (0,9 %) ga 
nimajo, v treh (2,8 %) je vsebina pomanjkljiva;

 v 104 (96,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (0,9 %) jih ne vodijo, v treh (2,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 106 vrtcih. Ugotovitve so:

 v 93 (87,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v devetih 
(8,5 %) pomanjkljivo, v štirih (3,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 62 vrtcih. Ugotovitve so:

 v 54 (87,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih 
(8,1 %) pomanjkljivo, v treh (4,8 %) jih nimajo.
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Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 108 vrtcih in 
ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 106 (98,1 %) 
primerih, v dveh (1,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 108 vrtcih ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 101 (93,5 %) primeru, v dveh (1,9 %) jih niso, v petih 
(4,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 77 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 74 
(96,1 %) primerih, v dveh (2,6 %) ga nimajo, v enem (1,3 %) je pomanjkljivo.

V 108 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 95 (88 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 11 
(10,1 %) niso, v dveh (1,9 %) le delno;

 v 106 (98,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v dveh (1,9 %) delno;

 v 105 (9,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (0,9 
%) ne, v dveh (1,9 %) pomanjkljivo;

 v vseh 107 (100 %) primerih, kjer so bili nameščeni gasilniki, so bili pregledani skladno 
s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;

 v 71 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 67 (94,4 %) objektih redno 
vzdrževano, v treh (4,2 %) ni, v enem (1,4 %) pa pomanjkljivo;

 v 65 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 35 (53,8 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 18 (27,7 %) ne, v 12 
(18,5 %) primerih so potrdila pomanjkljiva;

 v 63 (96,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (3,1 
%) pa niso.
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3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v 
nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so 
delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 86 osnovnih šolah in zbranih podatkov 
ugotavljamo:

 v vseh 86 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom;

 v 69 (80,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 17 (19,8 %) je 
vsebina pomanjkljiva;

 v 76 (88,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v desetih (11,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 73 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

 v 66 (90,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih 
(9,6 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 62 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

 v 54 (87,1 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (8,1 
%) pomanjkljivo, v treh (4,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 86 osnovnih 
šolah in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 85 (98,8 %) 
primerih, v enem (1,2 %) je pomanjkljivo.
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Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 86 osnovnih šolah ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 82 (95,3 %) primerih, v štirih (4,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 66 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s 
predpisi v 58 (87,9 %) primerih, v dveh (3 %) ga nimajo, v šestih (9,1 %) pa je pomanjkljivo.

V 86 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 75 (87,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 
11 (12,8 %) le delno;

 v 80 (93 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila 
prosti in prehodni, v enem (1,2 %) ne, v petih (5,8 %) le delno;

 v 79 (91,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (8,1 
%) pomanjkljivo;

 v vseh 86 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih 
je predpisal proizvajalec;

 v 56 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 53 (94,6 %) objektih redno 
vzdrževano, v treh (5,4 %) ni;

 v 62 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 41 (66,1 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v osmih (12,9 %) ne, v 13 
(21 %) so pomanjkljiva; 

 v 56 (90,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (4,8 
%) niso, v treh (4,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.7.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA SREDNJIH IN DRUGIH ŠOLAH TER FAKULTETAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednje- in posrednješolsko 
izobraževanje ter v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v 
nadaljevanju srednje in druge šole ter fakultete) so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 51 srednjih in drugih šolah ter 
fakultetah in zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 48 (94,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v treh (4,9 %) ga nimajo;

 v 45 (88,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (2 %) ga 
nimajo, v petih (9,8 %) je vsebina pomanjkljiva;

 v 48 (94,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (2 %) jih ne, v dveh (3,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 48 srednjih in drugih šolah ter 
fakultetah. Ugotovitve so:

 v 42 (87,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih 
(10,4 %) pomanjkljivo, v enem (2,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 35 srednjih in drugih šolah ter 
fakultetah Ugotovitve so:

 v 30 (85,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (8,6 
%) pomanjkljivo, v dveh (5,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 51 srednjih in 
drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 48 (94,1 %) 
primerih, v enem (2 %) je pomanjkljivo, v dveh (3,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 41 (80,4 %) primerih, v treh (5,9 %) jih niso, v sedmih 
(13,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 42 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovili 
so, da je skladno s predpisi v 30 (71,4 %) primerih, v 12 (28,6 %) pa ne.

Na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom 
in ugotovili:

 v 47 (92,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 
štirih (7,8 %) le delno;

 v 48 (94,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v enem (2 %) ne, v dveh (3,9 %) pomanjkljivo;

 v 45 (88,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (11,8 
%) pomanjkljivo;
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 v 50 (98 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je 
predpisal proizvajalec, v enem (2 %) le delno;

 v 37 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 32 (86,5 %) objektih redno 
vzdrževano, v dveh (5,4 %) ni, v treh (8,1 %) pomanjkljivo;

 v 35 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 22 (62,9 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (28,5 %) ne, v 
treh (8,6 %) le delno;

 v 28 (80 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (2,9 
%) ne, v šestih (17,1 %) delno.

3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in 
rekreacijski dejavnosti 

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 65 rednih inšpekcijskih nadzorov v 
objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih 
kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev 
in drugim kulturnim dejavnostim, je bilo opravljenih 44, v objektih, namenjenih športnim in 
drugim dejavnostim za prosti čas, pa 21 inšpekcijskih nadzorov.

3.8.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRILNI 
DEJAVNOSTI, TER OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, 
MUZEJEV IN DRUGIM KULTURNIM DEJAVNOSTIM

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni 
dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim 
dejavnostim (v nadaljevanju kulturne in razvedrilne dejavnosti), so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 44 objektih, namenjenih kulturni in 
razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

 v 43 (97,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v enem (2,3 %) ga nimajo;
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 v 32 (72,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (2,3 %) ga 
nimajo, v 11 (25 %) je vsebina pomanjkljiva;

 v 35 (79,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v petih (11,4 %) jih ne, v štirih (9,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 36 objektih, namenjenih kulturni in 
razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

 v 30 (83,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih 
(16,7 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 30 objektih, namenjenih kulturni in 
razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

 v 24 (80 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (16,7 
%) pomanjkljivo, v enem (3,3 %) pa ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, 
namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 39 (88,7 %) 
primerih, v dveh (4,5 %) ga nimajo, v treh (6,8 %) pa je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 39 (88,7 %) primerih, v dveh (4,5 %) jih niso, v treh 
(6,8 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 29 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni 
dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 20 (69 %) primerih, v šestih (20,7 %) ne, v 
treh (10,3 %) pa pomanjkljivo.

V 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva 
pred požarom in ugotovili:

 v 36 (81,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 
osmih (18,2 %) le delno;

 v 41 (93,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v treh (6,8 %) le delno,

 v 38 (86,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (13,6 
%) pomanjkljivo;

 v vseh 44 (100 %) primerih so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je 
predpisal proizvajalec;

 v 26 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 22 (84,6 %) objektih redno 
vzdrževano, v štirih (15,4 %) je pomanjkljivo;

 v 27 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 20 (74,1 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (7,4 %) ne, v petih 
(18,5 %) le delno;

 v 22 (81,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem 
(3,7 %) niso, v štirih (14,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.8.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM 
DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim 
dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 21 objektih, namenjenih športnim in 
drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

 v vseh 21 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom;

 v 15 (71,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (28,6 %) je 
vsebina pomanjkljiva;

 v 19 (90,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi, v enem (4,8 %) jih ne vodijo in v enem (4,8 %) 
pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih športnim in 
drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

 v 17 (94,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem 
(5,6 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih, namenjenih športnim in 
drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

 v 12 (70,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (23,5 
%) pomanjkljivo, v enem (5,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, 
namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:
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 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh 21 (100 
%) primerih.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, 
ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 19 (90,5 %) primerih, v dveh (9,5 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 15 objektih, namenjenih športnim in drugim 
dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 14 (93,3 %) primerih, v 12 
(6,7 %) ni.

V 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili 
nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 20 (95,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 
enem (4,8 %) le delno;

 v vseh 21 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni;

 v 20 (95,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (4,8 
%) pomanjkljivo;

 v 20 (95,2 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je 
predpisal proizvajalec, v enem (4,8 %) niso;

 v 17 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 17 (100 %) objektih 
redno vzdrževano;

 v 15 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v petih (33,3 %) 
primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v šestih (40 %) ne, v štirih 
(26,7 %) le delno;

 v 13 (86,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem 
(6,7 %) ne, v enem (6,7 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.9 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v 
večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane 
na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 160 večstanovanjskih stavbah in zbranih 
podatkov ugotavljamo:

 v 144 (90 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 
v 16 (10 %) ga nimajo;

 v 135 (84,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 20 (12,5 %) je 
vsebina pomanjkljiva, v petih (3,1 %) ga nimajo;

 v 121 (75,6 %) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju 
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 12 
(7,5 %) ne, v 27 (16,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 60 večstanovanjskih stavbah. 
Ugotovitve so:

 v 40 (66,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v osmih 
(13,3 %) ne, v 12 (20 %) le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 53 večstanovanjskih stavbah. 
Ugotovitve so:

 v 38 (71,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih 
(13,2 %) ne, v osmih (15,1 %) le delno.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo stanovalci opraviti 
enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 46 večstanovanjskih stavbah. Ugotovili so, da je 
skladno s predpisi v 32 (69,9 %) primerih, v 13 (28,3 %) ne in v enem (2,2 %) je pomanjkljivo.

V 160 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

 v 118 (73,7 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (1,9 %) 
ne, v 39 (24,4 %) le delno;

 v 138 (86,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v petih (3,1 %) ne, v 17 (10,6 %) le delno;

 v 125 (78,1 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 34 (21,3 
%) pomanjkljivo, v enem (0,6 %) jih ni bilo;

 v 156 (98,1 %) primerih, v katerih so nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani 
skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,6 %) niso, v dveh 
(1,3 %) delno;

 v 85 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 75 (88,2 %) objektih redno 
vzdrževano, v desetih (11,8 %) ni;

 v 49 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 26 (53,1 %) 
primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 18 (36,7 %) ne, v petih (10,2 %) le 
delno;

 v 30 (61,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 12 (24,5 
%) niso, v sedmih (14,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
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3.10 Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se opravljajo verski 
obredi 

Inšpektorat je v letu 2020 začel z inšpekcijskimi nadzori v objektih, v katerih se opravljajo verski 
obredi. Z inšpekcijskimi nadzori smo želeli preveriti, ali se izvajajo splošni ukrepi varstva pred 
požarom, ali so predvideni ukrepi za varno evakuacijo obiskovalcev ter če so nameščeni 
gasilniki za pogasitev začetnih požarov.

Skupno je bilo opravljenih 26 inšpekcijskih nadzorov. V štirih (15,4 %) primerih so bili dokumenti 
s področja varstva pred požarom izdelani, v dveh (7,7 %) pomanjkljivo, v 20 (76,9 %) primerih 
dokumenti niso bili izdelani. Gasilniki so bili nameščeni v osmih (30,8 %) primerih, v 12 (46,1 %) 
primerih pomanjkljivo, v šestih (23,1 %) jih ni bilo. 

V štirih (15,4 %) primerih nepravilnosti v času inšpekcijskega nadzora niso bile ugotovljene, 
postopek inšpekcijskega nadzora je bil ustavljen. V 22 (84,6 %) primerih so bile ugotovljene 
nepravilnosti, izrečeni so bili ukrepi za odpravo le teh. 

Zavezanci so pokazali veliko pripravljenost ureditve dokumentov in opreme s področja varstva 
pred požarom, saj so takoj začeli z odpravljanjem ugotovljenih pomanjkljivosti. 

3.11 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu 
uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne 
snovi 

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 nadaljeval redne inšpekcijske nadzore pri 
zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne 
snovi (zavezanci SEVESO). Pri petih zavezancih je bil opravljen nadzor s področja varstva pred 
požarom ter pri štirih nadzor načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri petih zavezancih in zbranih podatkov s 
področja varstva pred požarom ugotavljamo:
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 v vseh petih (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom;

 v dveh (40 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi v treh (60%) le 
delno;

 v petih (100 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, 
vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred 
požarom skladno s predpisi; 

 v vseh petih (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi;
 v vseh petih (100 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi;
 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh petih 

(100 %) primerih;
 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 

so skladno s predpisi usposobili v vseh petih (100 %) primerih;
 usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci 

opraviti enkrat na leto, je skladno s predpisi v vseh petih (100 %) primerih;
 v vseh petih (100 %) primerih so bili v objektih evakuacijske poti, prehodi in dostopi 

prosti;
 v vseh petih (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za 

intervencijska vozila prosti in prehodni;
 v vseh petih (100 %) primerih so bili v objektih ročni gasilniki nameščeni skladno s 

predpisi;
 v vseh petih (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki 

jih je predpisal proizvajalec;
 v objektih vgrajeno notranje hidrantno omrežje je pri štirih (80 %) zavezancih redno 

vzdrževano, v enem (20%) delno;
 za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite v objektih so v treh (60 %) primerih 

pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v dveh (25 %) le delno;
 v treh (60 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh 

(25%) le delno.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri štirih zavezancih in zbranih podatkov s 
področja načrtov zaščite in reševanja ugotavljamo:

 v treh (75 %) primerih je načrt pripravljen skladno s predpisi, v enem (25%) delno;
 v treh (75 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščene za aktiviranje postopkov 

ob nesreči, in osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje 
posledic nesreče, v enem (25%) delno;

 v vseh štirih (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z 
drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih (regijskih) načrtov;

 v vseh štirih (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
 v vseh štirih (100 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi 

jih izvajali ob nesrečah;
 v vseh štirih (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko 

razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo 
občinskega oziroma regijskega načrta;

 v vseh štirih (100 %) primerih je načrt odobril organ, pristojen za pripravo občinskega 
načrta;

 v vseh štirih (100 %) primerih z vajami, ki jih izvajajo v zakonsko predpisanem roku, 
preverjajo  rešitve iz načrtov.
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3.12 Inšpekcijski nadzor v objektih z izdanimi okoljevarstvenimi 
dovoljenji

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore obratov, 
ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Inšpektorat je to nalogo opravil skupaj z 
Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Inšpektoratom RS za infrastrukturo, Inšpektoratom za 
kemikalije ter Agencijo za okolje in prostor. Skupno je bilo pregledanih 148 zavezancev, med 
katerimi je bilo 18 takih podjetjih, ki so delovala le zunaj stavb ali pa niso obratovala, zato z 
vidika varstva pred požarom niso bila pregledana. Rezultati za pet zavezancev, ki so vir večjega 
tveganja, so predstavljeni v točki 3.11.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih s področja varstva pred požarom pri obratih z 
izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v preostalih 125 obratih z izdanimi 
okoljevarstvenimi dovoljenji ugotavljamo:

 v 117 (93,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom, v osmih (6,4 %) ga nimajo;

 v 99 (79,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 22 (17,7 %) 
primerih je vsebina pomanjkljiva, v štirih (3,1 %) ga nimajo;

 v 114 (91,2 %) primerih vodijo evidenco o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju 
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 
dveh (1,6 %) primerih jih ne, v devetih (7,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 55 obratih z izdanimi 
okoljevarstvenimi dovoljenji. Ugotovitve so:

 v 50 (90,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem 
(1,8 %) ga nimajo, v štirih (7,3 %) je vsebina pomanjkljiva.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 55 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi 
dovoljenji. Pri tem smo ugotovili:

 v 43 (78,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v desetih 
(18,2 %) pomanjkljivo, v dveh (3,6 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 125 obratih z 
izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji in ugotovili:

 usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 111 (88,8 %) 
primerih, v 13 (10,4 %) je pomanjkljivo, v enem (0,8 %) ga ne izvajajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so 
inšpektorji nadzorovali v 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji ter ugotovili:

 osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
so skladno s predpisi usposobili v 106 (84,8 %) primerih, v sedmih (5,6 %) jih niso, v 12 
(9,6 %) primerih pomanjkljivo.

V 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so inšpektorji ugotovili:

 v 114 (91,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (8,8 %) 
le delno;
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 v 109 (87,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska 
vozila prosti in prehodni, v 16 (12,8 %) delno;

 v 111 (89,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 12 (10,4 
%) pomanjkljivo, v enem (0,8 %) ga ni bilo;

 v 123 (99,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je 
predpisal proizvajalec, v enem (0,8 %) ne.

3.13 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot 

Inšpektorat je v letu 2020 nadaljeval inšpekcijske nadzore pri prostovoljnih gasilskih društvih 
(PGD). Namen nadzorov pri PGD, ki niso gasilske enote širšega pomena (GEŠP) je bil preveriti: 
ali ima gasilska enota pogodbo o opravljanju javne gasilske službe, v katero kategorijo je 
posamezna gasilska enota razvrščena in ali izpolnjuje pogoje za določeno kategorijo (število 
prostovoljnih operativnih gasilcev, število in vrsta gasilskih vozil in opreme), ali imajo operativni 
gasilci opravljen zdravstveni pregled, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno 
varovalno opremo – zaščitne obleke za gasilce (SIST EN 469:2006/A1:2007/AC:2006), obutev 
za gasilce (SIST EN 15090:2012), zaščitne rokavice za gasilce (SIST EN 659:2003+A1:2008) in 
gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah (SIST EN 443:2008), ali so na opremi 
oznake skladnosti nameščene v skladu s predpisanimi zahtevami in ali razpolagajo z vso 
potrebno dokumentacijo (Izjava EU o skladnosti, izvod navodil proizvajalca in informacije iz 
točke 1.4 Priloge II Uredbe (EU) 2016/425. Pri GEŠP pa tudi, ali ima gasilska enota veljavno 
pogodbo z URSZR ter izpolnjuje obveznosti določene s pogodbo in aneksi.

Skupno je bilo opravljenih 181 inšpekcijskih nadzorov v gasilskih društvih, od tega 28 pri 
društvih, ki so hkrati tudi GEŠP. V 30 (16,6 %) primerih nepravilnosti v času inšpekcijskega 
nadzora niso bile ugotovljene, postopek inšpekcijskega nadzora je bil ustavljen. Pri 134 (74 %) 
PGD so bile ugotovljene nepravilnosti, izrečeni so bili ukrepi za odpravo le teh. V šestih primerih 
(3 %) je bila izdana upravna odločba. V 11 primerih ugotovitveni postopek še ni zaključen. 

Najpogostejše pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti:
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 175 (96,7 %) prostovoljnih gasilskih enot, ki so bile nadzorovane, ima sklenjene 
pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, v šestih (3,3 %) so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti;

 149 (82,3 %) enot izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo, 32 (17,7 %) jih 
ne;

 od 179 društev, pri katerih so inšpektorji preverjali potrdila o zdravstveni sposobnosti 
operativnih gasilcev, imajo v 107 (59,8 %) društvih veljavna potrdila o zdravstveni 
sposobnosti oziroma ustrezna zdravniška spričevala, v 72 (40,2 %) le delno.

V okviru inšpekcijskih nadzorov osebne varovalne opreme v 57 (33,5 %) primerih nepravilnosti 
niso bile ugotovljene; 107 (62,9 %) zavezancem so bili izrečeni ukrepi in določen rok za 
odpravo pomanjkljivosti, ki pa se v 74 (69,2 %) primerih niso nanašali na neustrezno osebno 
varovalno opremo, ampak na nezadostno število opreme, s katero razpolagajo gasilske enote. 
V primerih, ko so bile ugotovitve povezane s pomanjkljivo dokumentacijo, so inšpektorji odredili 
pridobitev le-te. V šestih (3,5 %) primerih je bilo ugotovljeno, da osebna varovalna oprema ne 
ustreza zahtevam, izdan je bil inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe osebne varovalne opreme. 

V skladu z Zakonom o prekrških je bilo izrečenih 16 opozoril. 

3.14 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami 

Leta 2020 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 90 
bazenskih in naravnih kopališčih, 21 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 27 nadzorov pri 
organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo 
ukvarjajo s pridobitnim namenom.

3.14.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem 
zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, praviloma pa so nenapovedani. Izvajajo 
se od začetka obratovanja kopališča (poostren nadzor takoj, ko se začne poletna kopalna 
sezona) in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa 
potekajo vse leto.

Posamezne ugotovitve inšpekcijskih nadzorov so podrobneje prikazane na grafu 16.

Ob inšpekcijskem nadzoru so se preverili ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

 tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, 
komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;

 organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela in kopališki red;
 število reševalcev iz vode in redarjev ter ustreznost njihovih oblačil.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 90 bazenskih in naravnih 
kopališčih, ugotavljamo:

 zadostno število reševalcev iz vode imajo na vseh 90 (100 %) kopališčih;
 reševalci iz vode so usposobljeni na 90 (100 %) kopališčih;
 reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila 89 (98,9 %) kopališčih, na enem (1,1 %) 

nimajo;
 redarji na kopališčih, na katerih je njihova prisotnost obvezna, imajo vidno oznako 

REDAR na vseh 27 (100 %) kopališčih.
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Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni 
obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe 
kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo 
posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi. 

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 85 (94,4 %) kopališčih, na petih (5,6 %) pa so 
bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, da se je stanje v 
primerjavi s preteklim letom izboljšalo. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki se 
nanašajo na nameščenost reševalnih obročev ali velikost znakov za prepovedi. Prav tako so 
bile ugotovljene pomanjkljivosti pri določitvi mest za opazovanje reševalcev iz vode. 

Ugotavljamo, da je na 85 (94,4 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na petih (5,6 %) pa so 
ugotovljene manjše pomanjkljivosti.

3.14.2 IZPOSOJEVALCI OPREME 

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem 
času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice 
zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna pa mora biti tudi usposobljena 
oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje 
ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na 
morju se izposoja plovil izvaja z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 21 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

 osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim 
časom, je imelo 20 (85,2 %) nadzorovanih izposojevalcev, eden (4,8 %) pa v času 
nadzora ne;
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 navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom 
izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima 19 (90,5 
%) izposojevalcev, dva (9,5 %) pa ne.

3.14.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, 
SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih 
dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom in ki morajo za vsako 
skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, 
usposobljene za reševanje iz vode.

Leta 2020 je bilo opravljenih 27 inšpekcijskih nadzorov.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, 
usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma 
oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

 pri vseh 27 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode 
oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;

 pri vseh 27 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene 
za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.

V inšpektoratu ocenjujemo, da se na podlagi inšpekcijskih nadzorov stanje pri organizatorjih 
raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi s pridobitnim namenom v primerjavi 
s preteklimi leti precej izboljšuje. V letu 2020 pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

3.15 Inšpekcijski nadzori med gradnjo objektov 

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2020 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med 
gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji ter izkazi požarne varnosti 
preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom. 

Na podlagi opravljenih 39 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da 
so bile v 11 (28,2 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v enem (2,6 %) ne, v 
27 (69,2 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti. 

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na 
grafu 17.



Poročilo IRSVNDN za leto 2020 41/51

3.16 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja 

Vlada RS je na svoji seji dne 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Inšpektorat je v letu 2020 izvedel 
inšpekcijske nadzore, v okviru katerih so inšpektorji pregledali načrte zaščite in reševanja, 
načrte dejavnosti oziroma dokumente, izdelane na podlagi Državnega/regijskega načrta zaščite 
in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Inšpektorji so 
skupaj izvedli 242 nadzorov, od tega 17 na ministrstvih in vladnih službah, 13 na izpostavah 
URSZR in v vseh 212 občinah.

3.16.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA PRI 
MINISTRSTVIH IN VLADNIH SLUŽBAH

Inšpektorat je izvedel 17 nadzorov pri ministrstvih in vladnih službah, ki morajo izdelati načrte 
dejavnosti v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. 

Vsi načrti dejavnosti, ki so predvideni v Državnem načrtu zaščite in reševanja, razen enega, so 
bili na dan inšpekcijskega nadzora sprejeti. Pri osmih (47 %) zavezancih ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, zato je bil postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen. Pri zavezancih, kjer so se 
postopki ustavili, so v načrtih dejavnosti ministrstva oziroma vladne službe razdelane vse 
naloge, za katere so zadolženi v primeru aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja. 
Razdelali so tudi naloge ter usmeritve za nižje nivoje (regije, občine, zavodi, agencije).

Pri devetih (53 %) zavezancih so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zato jim je bil 
odrejen rok za odpravo le teh. Šest zavezancev, ki so jim bili odrejeni ukrepi, mora v načrtih 
dejavnosti izdelati priporočila in smernice oziroma usmeritve za delovanje celotnega resorja, ne 
le ožjega dela ministrstva. Šestim pa je bilo odrejeno, da morajo dopolnjene načrte dejavnosti z 
vsemi prilogami posredovati na URSZR.

28%

3%

69%

GRAF 17
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Pri 15 (88,2 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da imajo zagotovljeno zaščitno opremo in 
sredstva za en mesec delovanja. Vsi zavezanci so tudi izkazovali, da imajo zagotovljena 
sredstva za nakup opreme za tri mesece.

V okviru inšpekcijskih nadzorov na 13 izpostavah URSZR večje pomanjkljivosti niso bile 
ugotovljene.

3.16.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

Občine so morale skladno s temeljnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, pripraviti načrt oziroma le posamezne dele 
občinskega načrta zaščite in reševanja, v katerih so morale predvideti načine obveščanja, 
izvajanje določenih zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, načrtovati so 
morale materialno – tehnična in finančna sredstva, pripraviti morebitne načrte dejavnosti, ki so v 
pristojnosti občin in služb na občinskem nivoju, predvideti potrebne sile zaščite, reševanja in 
pomoči (ZRP). 

Podrobnejši obseg in vsebina nadzorov v 212 občinah so razvidni v nadaljevanju. V spodnji 
tabeli 1 so prikazane nekatere ugotovitve.

Vsebina nadzora Število občin
DA NE

Opredeljen način obveščanja (kdo, koga, kdaj) obvešča 200 (94,3 %) 12 (5,7 %)
Izvajanje zaščitnih ukrepov:
- določene lokacije za pokop večjega števila mrtvih
- pripravljena obvestila prebivalcem glede izvajanja ukrepov

204 (96,2 %)
168 (79,2 %)

8 (3,8 %)
13 (6,1 %)

Naloge zaščite, reševanja in pomoči (ZRP)
- predvideno vključevanje sil ZRP
- določene lokacije namestitve za pomoč ogroženim in 
prizadetim (okuženim) prebivalcem 
- opredeljeni postopki zagotavljanja oskrbe s hrano, zdravili, 
pijačo

186 (87,7 %)
179 (84,4 %)

194 (91,5 %)

26 (12,6 %)
33 (15,6 %)

18 (8,5 %)

Načrtovanje materialno-tehničnih in finančnih sredstev
- sredstva za osebno in skupinsko zaščito (različne ravni za 
zaščito) dihal
- zagotovljena razkužila
- načrtovani stroški za nabavo, skladiščenje, vzdrževanje in 
servisiranje uporabljene opreme

209 (98,6 %)

210 (99 %)
155 (73,1 %)

3 (1,4 %)

2 (1 %)
57 (26,9 %)

Sile ZRP
- predvidene sile ZRP v občinah
- izdani ustrezni sklepi 
- kadrovska popolnjenost sil 
- materialna popolnjenost
- usposobljenost sil

203 (95,7 %)
179 (84,4 %)
172 (81,1 %)
101 (47,6 %)
109 (51,4 %)

9 (4,3 %)
33 (15,6 %)
40 (18,9 %)

111 (52,4 %)
103 (48,6 %)

Tabela 1: Pregled nadzorov v občinah

V veliki večini so v občinah, ki so imele izdelane načrte ali dele načrtov, imeli ustrezno urejeno 
in opredeljeno obveščanje pristojnih organov, organizacij in služb, obveščanje ogroženih ljudi in 
širše javnosti ter opredeljeno shemo obveščanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive 
bolezni. Izdelane so imele tudi potrebne priloge s seznami odgovornih oseb, ki se jih obvešča in 
seznami sredstev javnega obveščanja.
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Večina občin ima predvidene lokacije za pokop, ki so v velikem delu kar posamezna območja 
znotraj obstoječih območij pokopališč. V kolikor niso to bila območja obstoječih pokopališč, pa 
so bila območja določena v občinskih prostorskih načrtih. Skladno z zahtevami regijskih načrtov 
so nekatere občine imele tudi določene načine in lokacije hrambe infektivnih trupel in način 
prevoza (skladno z navodili NIJZ). 

Občine so večinoma imele izdelana obvestila prebivalcem, se pa načini obveščanja prebivalcev 
razlikujejo po posameznih občinah, kar je odvisno tako od velikosti občine kot tudi od krajevnih 
navad, delno pa tudi od možnosti na posameznih območjih. Občine za obveščanje uporabljajo 
občinske oglasne deske, lokalna tiskana, avdio in video medije, internetne strani občin in 
občinskih služb, letakov kot nenaslovljenih pošiljk, ipd.

Glede zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni ni bilo opaziti večjih nepravilnosti, 
praviloma to izvajajo v zdravstvenih domovih ali zdravstvenih postajah. Glede lokacij namestitve 
obolelih občine večinoma niso imele težav, saj so imeli predvideno, da jih lahko zagotavljajo 
(razni hoteli, prazne šole - telovadnice, gostinki objekti, koče, zasebne namestitve, …). Velik del 
občin ima za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v prilogah načrtov določene javne 
službe, gospodarske službe in zavode.

V zvezi z opremo je bilo ob nadzorih ugotovljeno, da večina občin ima osnovno zaščitno 
opremo za zaščito dihal. Posamezne občine so v spomladanskem razglasu epidemije skrbele 
tudi za opremo posameznih zavodov in šol, ki delujejo na njihovem območju. Glede načrtovanja 
finančnih sredstev je bilo ugotovljeno, da večina občin le te načrtuje.

Ob nadzorih smo tudi ugotovili, da je večina občin predvidela vključevanje sil ZRP v aktivnosti. 
Ob tem je treba omeniti, da so to občine, kjer so jim bile že v preteklih inšpekcijskih nadzorih 
odrejeni ukrepi organiziranja sil ZRP, pri čemer nekaterim občinam ti, predhodno že odrejeni 
roki, še niso potekli. V zvezi s popolnitvijo je bilo ugotovljeno, da imajo posamezne občine 
težave s pridobivanjem kadrov za vključevanje v sile ZRP, v letošnjem letu pa je bilo zaradi 
nastalih situacij tudi veliko usposabljanj odpovedanih. 

3.17 Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike 
požarne ogroženosti naravnega okolja

Inšpektorat je, kot že nekaj prejšnjih let, tudi leta 2020 načrtoval usklajevalni sestanek glede 
izvajanja Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Udeležili se ga naj bi poleg 
inšpektorata še predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Generalne policijske uprave, Gasilske zveze 
Slovenije, URSZR, Zavoda za gozdove Slovenije ter poveljnik Civilne zaščite Republike 
Slovenije a je zaradi razglasitve pandemije COVID-19 le ta odpadel.

Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja je URSZR 19. marca 2020 razglasila veliko 
požarno ogroženost naravnega okolja v vsej državi.

Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti je glavni inšpektor inšpektorata odredil v izpostavah 
inšpektorata pripravljenost posameznih inšpektorjev. Z odredbami je odredil izvajanje 
poostrenega nadzore nad Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju v delovnem času, 
izven delovnega časa ter ob sobotah in nedeljah.

V poostren nadzor je bilo v inšpektoratu vključenih 42 inšpektorjev, ki so v času razglašene 
velike požaren ogroženosti zaradi nadzora prevozili približno 1.800 km. V času poostrenega 
nadzora naravnega okolja so inšpektorji ugotovili 6 kršitev predpisov in samostojno ukrepali 
zoper kršitelje. Velik problem pri kurjenju v naravnem okolju predstavlja dejstvo, da gre v veliko 
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primerih za manjša kurišča ali požare, kjer se kurijo veje ali podrastje (gre za pomladansko 
čiščenje) in so osebe, ki so kurile, kraj že zapustile, kar otežuje delo pri ugotavljanju kršiteljev.

Pri poostrenem nadzoru naravnega okolja so enko kot v preteklih letih, inšpektorji inšpektorata 
zelo dobro sodelovali s policijo. V primeru kurjenja v naravnem okolju so delavci policije 
občasno prej na mestu dogodka kot inšpektor, zato so v takih primerih sami prevzeli vodenje 
postopkov. V 2020 je bilo takih primerov 12. 

Zaradi izboljšanja stanja v naravnem okolju je URSZR 4. maja 2020 na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

3.18 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev 

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in 
pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za 
delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri 
obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah. 

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri 
ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred 
požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih 
in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 168 
obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri 15 
intervencijah, na predlog policije pa enkrat pri raziskavah vzrokov nesreč. 

3.19 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja 

V letu 2020 so zaradi pandemije COVID-19 na področju zaščite in reševanja, razen ene vaje, 
odpadle vse ostale načrtovane. Nekatere so bile že v fazi izvedbe, pa so bile zaradi izbruha 
pandemije tik pred izvedbo preklicane oziroma prestavljene v leto 2021.

Inšpektorji so sodelovali zgolj na eni vaji zaščite in reševanja, ki je bila izvedena na nivoju 
štabnega urjenja. Mednarodno vajo SIQAKE 2020, ki je bila izvedena v mesecu februarju, sta 
ocenjevala dva inšpektorja.
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4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 5257 nalog, od tega so izdali 16 plačilnih 
nalogov in uvedli 60 postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 36 
odločb o prekrških, izrečenih pa je bilo tudi 5181 opozoril o prekrških. V okviru nalog 
prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane z zahtevama za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 20.

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma navodila, 
ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.
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5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije 
znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna 
sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in 
vozila, stroške mednarodnega sodelovanja ter investicije za službena vozila in računalniško, 
telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2020 so na začetku znašala 2.818.263 
evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera zmanjšanja:

 zmanjšanje za 3.092 evrov na proračunski postavki za plače,

 zmanjšanje za 34.169 evrov na sredstvih za operativno delovanje,

 zmanjšanje za 25.209 evra na opremi za redno dejavnost.

Vsa zmanjšanja so bila opravljena kot prerazporeditev proračunskih sredstev med 
proračunskimi uporabniki znotraj ministrstva za kritje primanjkljaja.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2020 znašal 2.755.793 evrov, njegovi struktura in 
realizacija pa sta razvidni iz spodnje tabele.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2020

Veljavni FN v evrih Realizacija FN v evrih Ostanek FN v evrih Odstotek 
porabe

Tekoči stroški 216.280,00 216.275,98 3,97 100

Investicije 86.791,00 86.789,87 1,13 100

Plače 2.452.722,34 2.452.718,37 4,02 100

SKUPAJ 2.755.793,34 2.755.784,22 9,12 100

V inšpektoratu kar 89 % finančnih sredstev namenimo za plače, 3,1 % za investicije in 7,9 % za 
redne odhodke.

5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata

Konec leta 2020 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 68 
delovnih mest, od tega 58 uradniških (57 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne 
zadeve) ter deset strokovno-tehničnih.

Leta 2020 se je v inšpektoratu upokojil en javni uslužbenec. Zaposlilo se je pet novih 
inšpektorjev. 

31. decembra 2020 je bilo 61 zaposlenih, od tega 51 uradnikov (50 inšpektorjev in sekretarka) 
ter deset strokovno-tehničnih delavk. Med zaposlenimi je 35 žensk in 26 moških.
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Leta 2020 je osem javnih uslužbencev inšpektorata izpolnilo pogoje za napredovanje v višji 
plačni razred, nihče pa ni izpolnil pogoja za napredovanje v višji uradniški naziv.

Izobrazbena struktura zaposlenih v inšpektoratu, ki je prikazana na grafu 19, kaže, da je imelo 
leta 2020 kar 54 (89 %) javnih uslužbencev najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Izobrazbena struktura inšpektorjev je devet inšpektorjev z magisterijem, trije s specializacijo, 25 
z univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko stopnjo in 13 z visoko, kar pomeni, da imajo 
vsi inšpektorji zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 20.

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti zaposlenih. Tako 
se je povprečna starost vseh zaposlenih v inšpektoratu povečala s 51,2 leta 2019 na 51,8 leta, 
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povprečna starost inšpektorjev pa se je z 52,2 povečala na 52,8, zato predvidevamo, da se 
bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni 
dopusta in podobno. 

5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja 
inšpektorata

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov Načrta razvojnih programov (NRP) 
številka 1911-20-0001 – Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti in številka 1911-17-0002 
– Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018–2023.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 112.000 evrov, veljavni 
proračun 31. decembra 2020 je bil 86.791 evrov, končna realizacija pa je bila 86.790 evrov 
oziroma 100 odstotkov.

Zmanjšanje je nastalo zaradi ostanka neporabljenih finančnih sredstev, ker niso bili izvedeni 
nakupi sredstev v takem obsegu, kot je bilo predvideno. Finančna sredstva so bila porabljena 
za nakup računalniške opreme (13.930 evrov), telekomunikacijske opreme (35 evrov), druge 
opreme (1.907 evrov) in avtomobilov (70.918 evrov).

5.3 Uresničevanje Načrta izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata 

Za leto 2020 je glavni inšpektor v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2020 izdal Načrt 
izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2020, ki ga je izdal 
minister za obrambo.

Za leto 2020 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeleži 165 
udeležencev. Načrt je bil zaradi epidemije uresničen v zelo omejenem obsegu. Do 31. 
decembra 2020 so se štirih izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj udeležili štirje 
zaposleni. Med zunanja usposabljanja je bil vključen tudi tečaj madžarskega jezika, ki se ga je 
udeležil en inšpektor.

Med usposabljanji so bili predvideni tudi posveti, seminarji, delavnice in podobno, ki pa zaradi 
omejitev povezanih z epidemijo niso bili izvedeni.

Načrtovali smo tudi, da se internih usposabljanj v notranjih organizacijskih enotah udeleži 13 
zaposlenih. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo sedem udeležencev, ki so 
bili prisotni na eni obliki IUI. 

Skupna realizacija načrta za leto 2020, ki vključuje notranje in zunanje izvajalce, je 11 
udeležencev na petih oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od petih oblik je bila ena 
stodnevna, ena tridnevna in tri enodnevne. Na posameznega zaposlenega je to 1,8 delovnega 
dneva. Podatki o udeležbi za zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI Število 
udeležencev

Skupno 
število dni

IUI

Povprečno število 
dni IUI na 

zaposlenega (61)
5 11 112 1,8
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Uradniki inšpektorata, in sicer inšpektorji in sekretarka, so se udeležili pet oblik IUI, na katerih je 
skupaj sodelovalo 11 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 112 dni. Podrobnosti so razvidne 
iz spodnje tabele.

Število IUI Število 
udeležencev

Skupno 
število dni

IUI

Povprečno število 
dni IUI na 

uradnika (51)
5 11 112 2,2

Izvedeni so bili štirje kolegiji glavnega inšpektorja z vodji izpostav. Izveden je bil tudi posvet 
vodij izpostav in administrativnih sodelavk z glavnim inšpektorjem. 

Skupno je bilo izvedenih deset oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci in kolegiji glavnega 
inšpektorja), ki se jih je udeležilo 68 zaposlenih, zanje pa smo porabili skupno 169 dni.

Število IUI Število 
udeležencev

Skupno 
število dni

IUI

Povprečno število 
dni IUI na 

zaposlenega (61)
10 68 169 2,8

Primerjava udeležbe strokovno-tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih 
od 
leta 2012 do 2020 v dnevih je prikazana na grafu 21. 

Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in sestankih širšega 
kolegija od leta 2012 do 2020 v dnevih je prikazana na grafu 24. 
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6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN 
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

Inšpektorat ima dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja načrtovane v okviru 
programa, ki ga pripravi URSZR. V teh dejavnostih je naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči 
organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno tudi poročila o izvedenih 
dejavnostih pripravlja URSZR, ki večinoma zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva. Leta 
2020 inšpektorat v sodelovanju URSZR ni sodeloval v mednarodnih projektih.

V okviru programa Direktorata za obrambne zadeve je sodelavka sodelovala pri izvedbi tečaja 
NATO CIMIC Functional Specialist Course, ki je potekal od 10. do 14. februarja 2020 v Motti di 
Livenza v Italiji.  Sodelovala je tudi na mednarodni vaji poveljstva MNCG Motta di Livenza ADIN 
20 od 6. do 10. julija 2020  - podpora CIMIC enotam z mirnodobne lokacije.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni 
inšpektor je član upravnega odbora, sodeluje tudi na plenumih.

Inšpektorji so sodelovali tudi pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih pripravljala 
URSZR ter druga ministrstva. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja 
varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodelovali so tudi v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora, povezanih z nadzorom osebne 
varovalne opreme, na naravnih kopališčih in divjih vodah.

Prav tako inšpektorat dejavno sodeluje v Inšpekcijskem svetu, v katerem je glavni inšpektor 
član odbora za izobraževanje, vodja sektorja je članica odbora za informacijsko podporo, 
inšpektorji izpostav pa aktivno sodelujejo v regijskih koordinacijah.

Mag. Boris Balant,
glavni inšpektor
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