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1. UVOD 

 
Inšpektorat RS infrastrukturo (v nadaljevanju IRSI) deluje kot organ v sestavi Ministrstva za 
infrastrukturo. Javni uslužbenci organa opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem 
predpisov na področju železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste 
kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike 
motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in 
usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov, predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje 
motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za 
opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, predpisov, ki določajo pogoje 
za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa, naloge inšpekcijskega nadzora nad 
izvrševanjem zakonov, ki urejajo področje energetike in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi 
zakonov ter drugih predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora in naloge 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov 
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del. 
 
Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za učinkovit notranji nadzor nad 
opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih, so v IRSI organizirane naslednje notranje 
organizacijske enote: 
1. Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča 
2. Inšpekcija za cestni promet  
3. Inšpekcija za energetiko in rudarstvo  
4. Služba za skupne in pravne zadeve. 
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 2. STRATEŠKE USMERITVE IN PRIORITETE DELA IRSI 

 
IRSI bo pri izvajanju nalog inšpekcijskega nadzora v letu 2022 ob upoštevanju ocene tveganja na 
delovnem področju posamezne inšpekcije prioritetno v večjem obsegu izvedel nadzore na naslednjih 
področjih: 
 
Inšpekcija za cestni promet 

• Nadzor prevozov blaga in potnikov v cestnem prometu – na cesti (v skladu z Nacionalnim 
programom varnosti v cestnem prometu za obdobje 2013-2022, v nadaljevanju NPVCP)   

o Cilj: Ugotavljanje in preprečevanje nezakonitega izvajanja prevozov (izpolnjevanje 
pogojev – licence in dovolilnice, preprečevanje dela na črno), vzpostavitev enakega 
konkurenčnega okolja za izvajalce prevozov v cestnem prometu (tehnična brezhibnost 
gospodarskih vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov ter uporabo 
tahografov). 

• Nadzor prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu - prevozi v javnem potniškem prometu, 
prevozi šoloobveznih otrok, avtotaksi prevozi (v skladu z NPVCP) 

o Cilj: Ugotavljanje in preprečevanje nezakonitega izvajanja prevozov (izpolnjevanje 
pogojev – licence in koncesije, preprečevanje dela na črno), vzpostavitev enakega 
konkurenčnega okolje za izvajalce (nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov, 
tehnična brezhibnost vozil). 

• Nadzor postopkov preverjanja skladnosti in trga proizvodov ter odpoklicev motornih vozil preko 
sistema RAPEX 

o Cilj: Preverjanje ustreznosti postopkov in zagotavljanje nadzora nad skladnostjo in 
varnostjo proizvodov, ki se dajejo v promet ali se uporabljajo. 

• Nadzor nad strokovnimi organizacijami za tehnične preglede in registracijskimi organizacijami 
(v skladu z NPVCP) 

o Cilj: Preverjanje ustreznosti postopkov in zagotavljanja primerljivih in zakonsko 
predpisanih postopkov s ciljem zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. 

• Nadzor nad socialno zakonodajo na sedežu podjetij  
o Cilj: Izpolnjevanje določb iz 1. člena Uredbe 561/2006/ES in sicer zagotavljanje 

varnosti v cestnem prometu, uskladitev pogojev konkurence, izboljšanje pogojev dela 
voznikov. 

• Nadzor subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike, izvajajo programe za voznike začetnike 
in programe dodatnih izobraževanj 

o Cilj: Zagotavljanje dejanskega in doslednega izvajanja postopkov, usposabljanja, 
predvsem kandidatov za voznike. 

• Nadzor nad prevozniki in pošiljatelji ter prejemniki nevarnega blaga in pooblaščenimi 
organizacijami po ZPNB 

o Cilj: Preverjanje ustreznosti ravnanja in izpolnjevanja pogojev pošiljateljev, 
prejemnikov in prevoznikov pri prevozu nevarnega blaga - nadzor nad izvajanjem 
usposabljanja voznikov in postopki izvedbe pregledov vozil z ADR certifikati. 

• Nadzor izvajanja rednega usposabljanja voznikov v okviru podaljšanja temeljnih kvalifikacij po 
ZPCP-2    

o Cilj: Zagotavljanje dejanskega in doslednega izvajanja rednega usposabljanja 
voznikov. 

 
Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča 

• Nadzor nad varno uporabo cest in varstvom cest 
o Cilj: Zagotovitev ustreznega varstva in varne uporabe državnih cest, vključujoč 

kolesarske in druge povezave, pred nedovoljenimi posegi v cestni svet in s tem 
prispevati k varnemu odvijanju cestnega prometa. 

• Zagotavljanje preglednosti na državnih cestah 
o Cilj: Zagotoviti ustrezno polje preglednosti na vseh elementih državnih cest, vključujoč 

kolesarske in druge povezave ter s tem povečati prometno varnost. 

• Prometna signalizacija, prometna oprema ter ukrepi za umirjanje prometa 
o Cilj: Zagotoviti ustrezno opremljenost državnih cest, vključujoč kolesarske in druge 

povezave s prometno signalizacijo, prometno opremo in napravami ter posledično 
povečati prometno varnost. 

• Nadzor nad vodenjem železniškega prometa 
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o Cilj: Zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti in delovanja skladno s predpisi v železniškem 
prometu na področju železniških prevozov in na področju oseb, ki izvajajo varnostno 
kritične naloge, kar posledično pomeni manjše število različnih nesreč in izrednih 
dogodkov v celotnem železniškem prometu. 

• Nadzor nad železniškimi tirnimi vozili in elektroenergetiko 
o Cilj: Zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti in delovanja železniških tirnih vozil in 

elektroenergetike skupaj z osebami, ki izvajajo varnostno kritične naloge, kar zmanjšuje 
možnosti za nastanek različnih nesreč in izrednih dogodkov v železniškem prometu. 

• Nadzor nad gradnjo, obnovo, nadgradnjo ali odstranitvijo objektov ter zaščita  proge  
o Cilj: Zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti na celotni železniški infrastrukturi in njeno 

funkcioniranje skladno z njenim namenom. 

• Nadzor nad industrijskimi tiri in progami drugih železnic  
o Cilj: Zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti železniškega prometa na industrijskih tirih in 

na progah drugih železnic skladno s predpisi.  

• Nadzor nad žičniškim napravami za prevoz oseb  
o Cilj: Zagotoviti ustrezno varnost smučarjev in drugega osebja pri prevozih z žičniškimi 

napravami za prevoz oseb, kar posledično pomeni zmanjšanje možnosti za kakršnekoli 
nesreče. 

• Nadzor nad smučišči   
o Cilj: Zagotoviti ustrezno varnost smučarjev in drugega osebja na smučiščih, tudi pri 

organiziranem poučevanju smučanja, kar posledično pomeni manjše število različnih 
nesreč na smučiščih. 

 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 

• Nadzor nad proizvodnjo električne energije (NEK, TEŠ, ostali proizvajalci) v skladu z določili 
452. členom Energetskega zakona (v nadaljevanju: EZ-1) in 153. člena Zakona o oskrbi z 
električno energijo (v nadaljevanju: ZOEE)    

o Cilj: Zagotavljanje večje zanesljivosti obratovanja glede na vlogo, ki jo ima posamezna 
elektrarna (pas, konice, sistemska rezerva), glede na elektroenergetsko bilanco in 
glede na vlogo v sistemu. 

• Nadzor nad distribucijskim  omrežjem v skladu z določili 452. in 459. člena EZ-1 ter 153. in 137. 
člena ZOEE 

o Cilj: Zagotovitev predpisanega obsega in načina vzdrževanja distribucijskega omrežja 
in s tem zagotovitev zanesljive dobave električne energije končnim uporabnikom. 

• Nadzor nad porabniki električne energije v skladu z določili 153. in 141. člena ZOEE  
o Cilj: Ugotavljanje morebitne pomanjkljivosti pri obratovanju in vzdrževanju 

elektroenergetskih naprav pri uporabnikih in izpolnjevanje pogojev izdanih 
elektroenergetskih soglasij. S tem bo zagotovljena varnost obratovanja in odstranjene 
motnje, ki jih nepravilno obratovanje teh naprav lahko povzroča distribucijskemu 
omrežju. Z inšpekcijskimi nadzori elektroenergetskih naprav pri uporabnikih javnega 
pomena bodo v največji možni meri odstranjeni vzroki za nastanek požarov, eksplozij 
in zmanjšana morebitna gospodarska škoda. 

• Nadzor nad opremo v eksplozijsko varni izvedbi  v skladu z določili Zakona o tehničnih 
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in 51. členom Pravilnika o proti 
eksplozijski zaščiti 

o Cilj: Zagotovitev ustrezne vgradnje in ugotavljanje stanja vzdrževanja teh objektov, da 
se v čim večji meri prepreči nastanek eksplozij. 

• Nadzor opreme pod tlakom v uporabi  
o Cilj: Zagotovitev obratovalne zanesljivosti in varnosti sistemov z vgrajeno opremo pod 

tlakom. 

• Nadzor pri vzdrževanju, obratovanju in uporabi objektov, naprav in omrežij plina  
o Cilj: Pooblastila za nadzor pri vzdrževanju, obratovanju in uporabi objektov, naprav in 

omrežij plina energetskim inšpektorjem daje Zakon o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21). 
Z nadzori se bo zlasti zagotavljalo izpolnjevanje tehničnih zahtev pri obratovanju in 
uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, namenjenih proizvodnji, 
prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi plina in s tem 
njihova varna in zanesljiva uporaba. 

• Nadzor nad kurjeno in drugače ogrevano tlačno opremo  
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o Cilj: Z nadzori v času obratovanja na podlagi Pravilnika o tehničnih zahtevah za 
obratovanje vročevodnih in parnih kotlov se zagotovi varno in zanesljivo obratovanje 
teh naprav.  

• Nadzor nad energetskimi izkaznicami  
o Cilj: Pooblastila za nadzor nad energetskimi izkaznicami energetskim inšpektorjem 

daje Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS št. 158/2020). Z nadzori se bo 
zagotavljalo izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in s tem spodbujanje ukrepov 
učinkovite rabe energije z namenom zmanjšanja porabe energije v stavbah. 

• Nadzor nad polnilnimi mesti za električna vozila   
o Cilj: Z nadzori se bo sledilo ciljem Republike Slovenije na področju energetske 

učinkovitosti in učinkovite rabe energije, predvsem prehoda v podnebno nevtralno 
družbo z uporabo nizko ogljičnih energetskih tehnologij in z  zagotavljanjem energetskih 
storitev. 

• Nadzor nad nosilci rudarske pravice in izvajalci rudarskih del  
o Cilj: Zagotavljanje skladnosti izkoriščanja z določili iz koncesijskih pogodb, preverjanje 

skladnosti del s potrjeno tehnično dokumentacijo, zagotavljanje postopkov opustitve 
rudarskih del, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju rudarskih del pri 
podzemnem in površinskem izvajanju rudarskih del in nadzor nad vplivi rudarskih del 
na okolje.  

• Nadzor nad izvajanjem uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin  

o  Cilj: Zagotavljanje ukrepov in ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin z namenom preprečevanja ali zmanjševanja škodljivih 
vplivov na okolje.  

• Nadzor varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi in rekonstrukciji predorov  
o  Cilj :Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi in rekonstrukciji predorov. 

• Nadzor nad globokimi vrtinami, ki so bile izdelane na podlagi Zakona o rudarstvu 
o Cilj: Preprečevanje tveganja za pojav nevarnih plinov in zagotavljanje varnega 

obratovanja vrtine 

• Nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi in rekonstrukciji predorov, 
potrebujejo električne naprave in instalacije  

o Cilj: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri postavljanju in pri uporabi električnih 
instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin in pri izdelavi predorov. 

 
 
IRSI znotraj zgoraj načrtovanih nadzorov upošteva tudi z zakoni predpisane obdobne in nepredvidene 
nadzore:  
 
Vse inšpekcije Inšpektorata RS za infrastrukturo 

• Inšpekcijski nadzori nad spoštovanjem in izvajanjem predpisanih ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  

o Na podlagi prvega odstavka 39. člena ZNB bodo inšpektorji IRSI pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora iz svoje pristojnosti in dodatno poleg opravljanja le-teh izvajali 
nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem sprejetih ukrepov vlade za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.  
Po obsegu se bodo ti nadzori v letu 2022 izvajali prilagojeno sprejetim ukrepom Vlade 
RS, glede na stanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v R Sloveniji in sedaj še ni 
mogoče predvideti do kdaj jih bo v letu 2022 potrebno izvajati. 

 
Inšpekcija za cestni promet 

• Nadzor nad socialno zakonodajo na sedežu podjetij in na cesti 
o Po določbah Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih 

počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi države članice organizirajo sistem 
primernih in rednih preverjanj na cesti in v prostorih podjetij, s katerimi vsako leto 
zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznikov, podjetij in vozil, za katere veljajo 
navedeni predpisi. V skladu z določili direktive je potrebno v letu 2022 opraviti pregled 
3% od vseh delovnih dni voznikov. Na podlagi podatkov o številu vozil, za katera velja 
Uredba 561/06/ES in številu delovnih dni voznikov ter delitvijo preverjanj med inšpekcijo 
in drugimi nadzornimi organi (Policijo in FURS) je inšpekcija v letu 2022 dolžna opraviti 
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najmanj 142.000 preverjanj delovnih dni voznikov na sedežih podjetij in 15.000 
preverjanj delovnih dni voznikov na cesti.  

• Nadzor nad tehnično brezhibnostjo gospodarskih vozil na cesti  
o Po določbah Pravilnika o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, 

sprejete na podlagi Zakona o motornih vozilih so države članice dolžne izvesti 
predpisano skupno število začetnih tehničnih pregledov v Uniji v vsakem koledarskem 
letu, ki ustreza vsaj 5 % skupnega števila vozil, ki so registrirana v državah članicah. 
Cestne preglede tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil opravi v približno 95 % 
Policija, preostalih 5 % pa glede na kadrovsko zasedbo Inšpektorat RS za 
infrastrukturo, Inšpekcija za cestni promet. Na podlagi podatkov o številu registriranih 
vozil kategorij: M2, M3, N2, N3, O3 in O4 in predpisan odstotek, ki zapade na 
inšpektorat, je Inšpekcija za cestni promet v letu 2022 dolžna opraviti 166 začetnih 
tehničnih pregledov tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil na cesti.       

• Nadzor oziroma preizkus ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote 
skladni z zahtevami po Uredbi (EU) 2018/858 

o Na podlagi Uredbe (EU) 2018/858 so organi za tržni nadzor dolžni vsako leto izvesti 
najmanjše število preizkusov vozil. Inšpekcija za cestni promet je tako dolžna v letu 
2022 izvesti vsaj 5 preizkusov skladnosti vozil z veljavnimi regulativnimi akti iz Priloge 
II Uredbe (EU) 2018/858. 

 
Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča 

• Nadzor predorov s strani inšpektorja za ceste 
o Po 120. členu Zakonu o cestah mora pristojni inšpektor za ceste opraviti nadzor predora 

iz 80. člena Zakona o cestah najmanj vsaka 3 leta. Obdobni nadzor predorov je bil 
opravljen v letu 2021, zato se ga načrtuje v letu 2024.  

 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 

• Nadzor rudarskega inšpektorja v primeru smrtne ali skupinske nesreče v rudniku  
o Po prvem odstavku 127. člena Zakona o rudarstvu mora rudarski inšpektor v primeru 

smrtne ali skupinske nesreče v rudniku takoj, na kraju samem pričeti z raziskavo 
okoliščin nesreče, odrediti ukrepe za zavarovanje dokazov in ukrepe varnostne narave 
in izdelati pisno mnenje o vzrokih nesreče. 

• Nadzor energetskega inšpektorja v primeru izvajanja del na infrastrukturi v primeru izrednih 
dogodkov  

o Po 464. členu Energetskega zakona energetski inšpektor lastniku ali posestniku 
nepremičnine, ki v primeru, ko je potrebno zaradi nesreče, poškodbe ali drugega 
izrednega dogodka, zagotoviti hitro izvedbo del in drugih ukrepov v zvezi z 
zavarovanjem ali zagotovitvijo obratovanja infrastrukture, pa tega ni mogoče zagotoviti 
v okviru pridobljenih služnosti v javno korist in drugih pravic na nepremičninah, ne dovoli 
začasnega dostopa do infrastrukture, ki je na njegovi nepremičnini oz. preko katere je 
potreben dostop do infrastrukture, z odločbo naloži, naj začasni dostop dovoli.  

• Nadzor rudarskega inšpektorja nad izvajanjem rudarskih del na 1 (eno) leto  
o Drugi odstavek 127. člena Zakona o rudarstvu določa, da mora rudarski inšpektor v 

skladu z letnim načrtom izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora, ki upošteva oceno 
tveganja izvajalca rudarskih del, vendar najmanj enkrat letno opraviti nadzor nad 
izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata, 
nevaren premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter prostor, kjer je 
nevarnost radioaktivnih sevanj in v primerih, ko je tveganje za nevarne pojave 
povečano. Rudarski inšpektor mora nadzor nad izvajanjem rudarskih del opraviti tudi v 
pridobivalnih prostorih, kjer je do izteka koncesije manj kot 3 leta. 

• Nadzor rudarskega  inšpektorja nad izvajanjem rudarskih del na 2 (dve) leti  
o Po tretjem odstavku 127. člena Zakona o rudarstvu mora rudarski inšpektor v vseh 

ostalih primerih opraviti nadzor najmanj enkrat na dve leti. 
 
 
Glede na področja, na katerih so se v preteklih pregledih odkrivale večje oz. več nepravilnosti, IRSI v 
letu 2022 načrtuje sistematično usmerjene nadzore na naslednjih področjih:  
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Inšpekcija za cestni promet 

• Nadzor nad prevozniki v cestnem prometu z vidika ugotavljanja in preprečevanja nepravilnosti 
in manipulacij s tahografi ter posledičnega prikrivanja in prirejanja dejanskih podatkov o 
aktivnostih voznikov  

o S strani IRSI, kot tudi drugih pristojnih nadzornih organov (Policija, FURS, tuji nadzorni 
organi, …), se zaznavajo nepravilnosti pri uporabi tahografov in različne manipulacije 
tahografov, pri čemer se poskuša prikrivati podatke o dejanskih aktivnostih mobilnih 
delavcev (čas vožnje, odmori in počitki voznikov). Odkrivanje tovrstnih kršitev zahteva 
izvedbo kompleksnih preiskovalnih in analitičnih inšpekcijskih pregledov, ki po obsegu, 
težavnosti ugotavljanja in dokazovanja nepravilnosti in trajanju odstopajo od običajnih 
inšpekcijskih nadzorov. Ti postopki na cesti zahtevajo tudi dodatna strokovno-tehnična 
znanja in uporabo specialne indikativne opreme ter metod. Tudi v letu 2022 bo na tem 
področju potekal usmerjen in sistematičen nadzor s strani inšpektorjev za cestni promet 
IRSI, predvsem z namenom zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, zagotavljanja 
enakovrednih pogojev nastopa na trgu za prevoznike in varovanja delovnih pogojev 
mobilnih delavcev. 

• Nadzor nad prevoznimi podjetji z vidika ugotavljanja dejanskega izpolnjevanja pogojev za 
opravljanje prevozov v cestnem prometu in pridobitev licence, glede sedeža podjetja in 
zahtevane dokumentacije, opreme in kadrov na sedežu podjetij (nabiralniki)  

o V preteklih letih se je ugotavljalo večje število prevoznih podjetij z veljavno licenco za 
opravljanje prevozov v cestnem prometu, pri čemer ta podjetja dejansko sedeža na 
ozemlju RS sploh niso imela. Nadzor na tem področju v letu 2022 bo potekal z 
namenom zagotavljanja enakovrednih pogojev nastopa na trgu za prevoznike in z 
namenom preprečevanja nelojalne konkurence v sektorju prevozništva. V primeru 
ugotovljenih nepravilnosti sledi obveščanje izdajatelja licence in sprožitev postopka za 
odvzem statusa ter licence.    

 
Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča 

• Nadzor zapor na državnih cestah  
o V preteklih letih so se v okviru nadzora zapor na državnih cestah odkrivale nepravilnosti, 

zato se, predvsem z namenom zagotavljanja varnosti na državnih cestah, letno 
načrtujejo sistematično usmerjeni nadzori teh zapor. Nadzor zapor je prav tako vključen 
v Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2013-2022 (AVP), pri katerem 
sodeluje tudi IRSI. 

• Nadzor na nivojskih prehodih  
o Zaradi še vedno zaznanih nesreč na nivojskih prehodih, ter stalne zaznave kršitev glede 

preglednosti na nivojskih prehodih, predvsem v jesenskem času, se v letu 2022 načrtuje 
usmerjen nazor. Nadzor nivojskih prehodov je prav tako vključen v Nacionalni program 
varnosti cestnega prometa 2013-2022 (AVP), pri katerem sodeluje tudi IRSI. 

• Nadzor oseb, ki opravljajo varnostno kritične naloge  
o V letu 2022 bo potekal usmerjen nadzor oseb, ki opravljajo varnostno kritične naloge v 

segmentu preverjanja psihofizičnega stanja OVKN. Pri tem se bo preverjala morebitna 
vsebnost alkohola pri OVKN. 

• Nadzor nad izvajanjem nadomestnih prevozov  
o V preteklih dveh letih se je pri izvajanju nadzora nadomestnih prevozov ugotovilo več 

nepravilnosti, prav tako pa se je ugotovilo, da dodelitev nadomestnih prevozov temelji 
na neutemeljenih vzrokih, ki niso bili povezani z okoliščinami, ki bi povzročile prekinitev 
železniškega prometa ali ogrožale varnost železniškega prometa. V letu 2022 se do 
poletja nadaljujejo dela na železniški progi na območju Jesenic, ki bodo zahtevala 
posamezne zapore proge in preusmeritve na štajersko progo ter posledično izvajanje 
nadomestnih prevozov z avtobusi. Zaradi omenjenega se v letu 2022 načrtuje 
sistematično usmerjen nadzor opravljanja nadzora nad izvajanjem nadomestnih 
prevozov. 

• Nadzor ustrezne uvrstitve  novih vlakov 
o Z zakasnitvijo bo tudi v letu 2022 na omrežje železniških prog v Sloveniji zapeljala 

preostala skupina novih potniških vlakov Slovenskih železnic, proizvajalca Stadler. 
Glede na navedeno bo IRSI v letu 2022 izvedel usmerjen nadzor ustrezne uvrstitve 
novih vlakov (3. alineja 1. odstavka 59. člena ZVZelP-1) v omrežje železniških prog v 
Sloveniji. 

• Nadzor nad dovoljenji za delo na železniškem območju  
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o V preteklih letih se je pri nadzoru dovoljenj za delo na železniškem območju ugotovilo 
več nepravilnosti, zato se v letu 2022 izvede sistematični nadzor nad izdanimi dovoljenji 
za delo na železniškem območju.  

• Nadzor smučišč v času zimskih počitnic  
o Z namenom zagotavljanja večje varnosti na smučiščih, je vsakoletno predvideno 

usmerjen nadzor nad določbo 5. člena Zakona o varnosti na smučiščih, predvsem v 
času šolskih zimskih počitnic, ko se zaznava povečan obisk smučišč. 

• Nadzor obratovanja žičniških naprav v poletnem času  
o Ker je v visokogorju v porastu tudi poletni turizem, se v letu 2022 načrtuje usmerjen 

nadzor nad dovoljenji za obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb ter s tem zagotovi 
varnost obratovanja (določbe 48. člena ZŽNPO) tudi v poletnem času. 

 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 

• Nadzor nad varnostjo in zdravjem pri delu pri gradnji predorov  
o V letu 2022 bodo rudarski inšpektorji nadzirali dela pri gradnji Karavanškega predora, 

železniškega predora Pekel in železniških predorov trase II. tira Divača – Koper.  
Rudarski inšpektorji bodo izvajali usmerjene nadzore nad izvajanjem rudarskih del in 
varnostjo in zdravjem pri delu pri gradnji predorov. Nadzori se bodo izvajali na podlagi 
71. člena ZRud-1, ki določa da spadajo med zahtevna rudarska dela vse vrste 
razstreljevanj in na podlagi 72. člen ZVZD-1, ki določa, da nadzor nad izvajanjem ZVZD-
1, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri 
delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi 
pogodbami pri rudarskih in podzemnih gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi 
metodami dela in v skladu s posebnimi predpisi, ki ureja rudarstvo, opravlja rudarska 
inšpekcija. 

• Nadzor nad izkoriščanjem mineralne surovine izven pridobivalnih prostorov in nezakonitimi 
rudarskimi deli  

o Rudarski inšpektorji bodo v letu 2022 usmerjeno nadzirali izkoriščanje mineralne 
surovine izven odobrenih pridobivalnih prostorov, ki so »ugotovljeni« v Rudarski knjigi. 
ZRud-1 določa, da če rudarski inšpektor ob opravljanju nadzorstva sam ali na podlagi 
obvestila ugotovi, da se na zemljiščih, za katera so izdani prostorski akti, namenjeni 
rudarstvu izvajajo nezakonita rudarska dela, odredi, da se dela takoj prenehajo izvajati, 
o nezakonitih rudarskih delih nemudoma obvesti krajevno pristojno državno tožilstvo in 
odredi, da se na stroške izvajalca izvede sanacija nelegalnega kopa. 

• Nadzor nad prodajalci tekočih goriv, ki se uporabljajo v cestnem prometu, za katere morajo le-
ti ministrstvu za infrastrukturo poročati o količini prodanih goriv v preteklem letu.  

o V letu 2022 bo nadzor energetskih inšpektorjev za področje strojne energetike usmerjen 
v prodajo tekočih goriv, ki se uporabljajo v prometu. Zakon o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) v 59. členu določa, da 
morajo dobavitelji goriva dati v posameznem letu na trg energijo iz obnovljivih virov 
energije za uporabo v prometnem sektorju najmanj v deležu, ki ga določi Vlada. 
Prodajalci tekočih goriv, ki se uporabljajo v cestnem prometu pa morajo poročati 
ministrstvu za infrastrukturo o količini prodanih goriv v preteklem letu. V poročilu morajo 
biti podatki ločeni za posamezne vrste goriv oziroma njihovih mešanic in strukturirani 
glede na kupce goriv. V letu 2021 so na Ministrstvu za infrastrukturo ugotovili, da 
obstaja verjetnost, da nekateri prodajalci goriv ne sporočajo pravih podatkov, zato bodo 
energetski inšpektorji za področje strojne energetike na podlagi prijav in obvestil 
ministrstva uvedli nadzore pri teh prodajalcih goriv.    

• Nadzor nad skladiščenjem jeklenk UNP pri distributerjih in prodajalcih 
o V letu 2022 bodo energetski inšpektorji za področje strojne energetike nadaljevali  

usmerjene nadzore nad skladiščenjem jeklenk UNP pri distributerjih in prodajalcih na 
podlagi Pravilnika in Tehničnih predpisov o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. l. RS št. 
22/91). Ugotovljeno je, da obstajajo skladišča na bencinskih servisih in po vaseh pri 
trgovinah, kjer so jeklenke skladiščene kar v mobilnih kontejnerjih na dvoriščih. Namen 
teh nadzorov je zagotavljanje varnega skladiščenja in varne prodaje UNP jeklenk.  

• Nadzor malih hidroelektrarn (v nadaljevanju mHE)  
o Energetski inšpektorji za področje elektro energetike bodo v letu 2022 izvajali 

usmerjene nadzore nad izpolnjevanjem minimalnih tehničnih zahtev za varno, 
kakovostno in učinkovito vzdrževanje mHE ter minimalne tehnične in varnostne zahteve 
za izvajanje nalog obratovanja mHE. Namen teh nadzorov je zagotavljanje nemotenega 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3725
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delovanja mHE, ki so priključene na sistem, nemoteno delovanja sistema ter varnost 
ljudi in premoženja..  

• Nadzor obratovanja transformatorskih postaj (TP SN/NN) distribucijskega sistema  
o Zaradi vse večjega priključevanja razpršenih virov na nizkonapetostno omrežje bodo 

energetski inšpektorji za področje elektro energetike v letu 2022 izvajali usmerjene 
nadzore nad obratovanjem distribucijskih TP, ki so napajalne točke teh 
nizkonapetostnih omrežij. Nadzori se bodo vršili na podlagi zahtev Pravilnika o 
obratovanju elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, št. 56/16). Namen teh 
nadzorov je izpolnjevanje minimalnih tehničnih in varnostnih zahtev za izvajanje nalog 
obratovanja EEP.  

 
 
3. PRIORITETNI INŠPEKCIJSKI NADZORI NA OSNOVI PREJETIH POBUD IN PRIJAV 
 
a) Obravnava prijav 
 
Iz analize števila prijav, ki jih je posamezna inšpekcija IRSI v preteklih letih prejela, se ocenjuje, da bo 
v letu 2022 na podlagi prejetih in obravnavanih prijav delež izvedenih inšpekcijskih pregledov sledeč: 
 
- v Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča                      do 23% 
 
- v Inšpekciji za cestni promet                                                                                        do 7% 
 
- v Inšpekciji za energetiko in rudarstvo    do 8%  
 
Na področjih dosedanjega nadzora IRSI načrtuje ažurno obravnavo prijav. Na teh področjih bodo 
prednost pri obravnavi prijav imele prijave, iz katerih izhajajo kršitve, ki bi pomenile nevarnost za življenje 
in zdravje ljudi in živali, za javni red in mir, za javno varnost ali premoženje večje vrednosti.  
 
Primeri takšnih prioritetnih obravnav prijav so električne in strelovodne napeljave v javnih ustanovah 
(vrtci, šole, bolnice, zdravstveni domovi, domovi za ostarele občane…), distribucijski plinovodi, nevarni 
odseki na cestah, dela oz. kršitve, ki ogrožajo, ovirajo ali zmanjšajo varnost na cesti, psihofizična 
sposobnost oseb, ki izvajajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu,  prevozi v železniškem 
prometu  ter železniška infrastruktura,  tehnična brezhibnost žičniških naprav za prevoz oseb, urejenost 
smučišč, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki poklicnih voznikov ter pravilno vgradnjo in uporabo 
tahografov, izvajanje postopkov usposabljanja na področju šol voženj, tehnična brezhibnost vozil, 
varnost in zdravje pri delu v rudnikih in predorih, nepravilno miniranje in izvajanje nezakonitih rudarskih 
del 
 
b) Obravnava obvestil, ki so jih upravljavci infrastrukture dolžni posredovati IRSI 
 
Upravljavci infrastrukture so po nekaterih predpisih, ki jih nadzirajo inšpektorji IRSI, o delih na 
infrastrukturi, napakah na infrastrukturi in o nesrečah na infrastrukturi dolžni obveščati IRSI. S tem se 
IRSI seznani z vrsto napake, nesrečo oz. deli na infrastrukturi in se glede na vrsto napake, na nesrečo 
oz. na dela na infrastrukturi odloči o izvedbi inšpekcijskega pregleda, upoštevaje strateške usmeritve in 
prioritete dela ter situacije, ki bi lahko pomenile  nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, za javni 
red in mir, za javno varnost ali premoženje večje vrednosti.  
 
Takšna obveznost obstaja na področju žičniških naprav, železniškega prometa, energetskega omrežja 
in na področju rudarstva kot sledi:  
 
- po 52. členu Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb mora upravljavec naprave v primeru nesreče 
ali drugega izrednega dogodka na žičniški napravi, o tem nemudoma obvestiti inšpektorja za žičniške 
naprave, v skladu s predpisi pa tudi druge pristojne organe in službe ter v treh dneh izdelati pisno 
poročilo; 
 
 - deseti odstavek 21. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu določa, da mora upravljavec in 
prevoznik nemudoma obvestiti inšpektorat, pristojen za železniški promet in varnostni organ o nesrečah 
in resnih nesrečah. 
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- sedmi odstavek 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu določa, da mora upravljavec o 
vseh posegih v varovalni progovni pas, ki niso v skladu s pogoji iz tega člena, takoj obvestiti inšpekcijo, 
pristojno za železniški promet. 

- 457. člen Energetskega zakona določa, da mora odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter 
posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, za katere je predpisan 
inšpekcijski nadzor po tem zakonu, takoj obvestiti energetsko inšpekcijo o poškodbah in okvarah, ki 
imajo za posledico prekinitev oziroma omejitev dobave energije ali če obstaja nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi ali nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda. Nadalje 458. člen Energetskega 
zakona določa, da mora odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter posameznik, ki izvaja dela na 
energetskem objektu, napravi, napeljavi oziroma postroju, energetski inšpekciji sporočiti datum začetka 
gradnje, rekonstrukcije ali obnove ter datum začetka funkcionalnih in zagonskih preizkusov na 
energetskih napravah, napeljavah, postrojih in objektih; 

- po 31. členu Zakona o rudarstvu mora med izvajanjem raziskovalnih rudarskih del in po njihovem 
prenehanju nosilec dovoljenja za raziskovanje na lokaciji, na kateri se izvajajo oziroma so izvedena 
raziskovalna rudarska dela zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se prepreči nastanek nevarnosti za ljudi, 
premoženje in okolico ter o teh ukrepih obvestiti pristojno rudarsko inšpekcijo in inšpekcijo, pristojno za 
okolje; 

- po tretjem odstavku 76. člena Zakona o rudarstvu mora odgovorna oseba izvajalca rudarskih del o 
vsakem pojavu nevarnosti, še posebej o pojavih eksplozivnih, zadušljivih, strupenih plinov, vdorih vode, 
mulja, blata, hribinskih udarih in plazovih, nastalih previsih, nestabilnih brežinah, zatajenih razstrelilnih 
sredstvih in o drugih nastalih nevarnostih, ki lahko ogrozijo zaposlene, objekte in naprave takoj obvestiti 
pristojno rudarsko inšpekcijo.  

4. INŠPEKCIJSKI NADZORI NA PODLAGI OSTALIH PRIJAV IN POBUD, KI NISO DOLOČENI KOT 
PRIORITETNI 

 
IRSI za leto 2022 načrtuje ažurno obravnavo vseh prejetih prijav in pobud s svojega področja dela, za 
katere je pristojen. Prijave na področju na novo določenih pristojnosti (npr. v GZ) bo obravnaval in 
postopke izvajal le v primerih nujnih ukrepov v javnem interesu, torej v primerih, ko bo obstajala 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, za javni red in mir, za javno varnost ali premoženje večje 
vrednosti. 

5. PREKRŠKOVNI POSTOPKI 

 
Uvedba prekrškovnega postopka je odvisna od ugotovljenih oz. zaznanih kršitev bodisi v okviru 
inšpekcijskega postopka, bodisi glede na prejete predloge upravičenih predlagateljev za uvedbo 
prekrškovnega postopka. Iz tega razloga prekrškovnih postopkov tako po vsebini kot po količini ni 
mogoče planirati. IRSI glede na pretekla leta ocenjuje zgolj višino izrečenih glob, ki naj bi bila za leto 
2022 v višini 850.000,00 EUR. 

6. SKUPNI INŠPEKCIJSKI NADZORI (SKUPNE AKCIJE) 

 
Inšpektorji IRSI bodo sodelovali v skupnih akcijah, ki bodo načrtovane v okviru Inšpekcijskega sveta in 
se udeleževali tudi drugih morebitnih aktivnosti, ki bodo natančno načrtovane v okviru regijskih 
koordinacij ali medsebojnih dogovorov med posameznimi inšpekcijami in drugimi državnimi organi, kot 
je razvidno iz spodnje tabele. 
 
6.1 Nadzor nad prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu – terensko, na cesti 

Področje nadzora 

• Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in enakosti konkurenčnih pogojev. 
Sodelujoči 

• IRSI, FURS, Policija 
Opomba 

• V letu 2022 se načrtuje do 4 skupne nadzore mesečno.(v skladu z NPVCP) 
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6.2 Nadzor nad avtotaksi prevozi 
Področje nadzora 

• Preprečevanje dela na črno, zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in enakosti 
konkurenčnih pogojev. 

Sodelujoči 
• IRSI, FURS, TIRS, Policija, Urad za meroslovje, Inšpektorat in Redarstvo MOL 

Opomba 
• V letu 2022 se načrtuje 1-2 skupna nadzora mesečno. 
 
 
 

6.3 Nadzor na izvajanjem nezakonitih rudarskih del 
Področje nadzora 

• Preprečevanje izkoriščanja mineralnih surovin na zemljiščih, ki niso namenjena 
rudarstvu, to so stavbna zemljišča ter kmetijska in gozdna zemljišča 

      Sodelujoči 

• IRSI, IRSOP in IRSKGLR 
      Opomba 

• V letu 2022 se bodo skupni nadzori izvajali po potrebi in na podlagi prejetih prijav. 
 
 
 

 
 
Patricija Furlan Fon 
glavna inšpektorica 
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