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Zap. 
št. Naloga Aktivnosti Rok izvedbe

1.
Inšpekcijski nadzor v objektih za 
zdravstveno in socialno varstvo 
(po SKD - področje Q)

1. Bolnišnična zdravstvena dejavnost
    (SKD: 86.100);
2. Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
    (SKD: od 86.210 do vključno 86.220);
3. Socialno varstvo z nastanitvijo
    (SKD: od 87.100 do vključno 87.900);
4. Ostale dejavnosti znotraj področja Q
    (SKD: od 88.101 do vključno 88.999, poudarek na 

dnevnem varstvu otrok 88.910);
 Pri 1., 2., 3. in 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če 

objekt ni bil pregledan 4, pri bolnišnicah 3 ali 
več let;

 Pri 3.: ZIR: ekipe za PP in poverjeniki, 
sredstva in oprema za osebno in skupinsko 
zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov in 
nalog zaščite, reševanja in pomoči;

5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4. in 5.: celoletna 
naloga



2.
Inšpekcijski nadzor v objektih 
predelovalne dejavnosti
(po SKD - področje C)

1. Proizvodnja živil
    (SKD: od 10.110 do vključno 10.920);
2. Proizvodnja oblačil
    (SKD: od 14.100 do vključno 14.390);
3. Obdelava in predelava lesa
   (SKD: od 16.100 do vključno 16.290);
4. Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

(SKD: od 20.110 do vključno 20.600);
5. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
   (SKD: od 21.100 do vključno 21.200);
6. Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
   (SKD: od 22.210 do vključno 22.290);
7. Proizvodnja kovin
   (SKD: od 24.100 do vključno 24.540);
8. Proizvodnja električnih naprav
   (SKD: od 27.100 do vključno 27.900);
9. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
   (SKD: 29.100 do vključno 29.320);
10. Proizvodnja pohištva
   (SKD: od 31.010 do vključno 31.090);
11. Ostale dejavnosti znotraj področja C

 Pri 1. do 11.: VPP v celoti po ZVPoz, če 
objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

12. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11. in 12.: celoletna naloga

3.

Inšpekcijski nadzor v objektih 
dejavnosti oskrbe z električno 
energijo, plinom in paro
(po SKD - področje D)

1. Oskrba z električno energijo, plinom in paro
    (SKD: od 35.111 do vključno 35.300);

 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 
pregledan 5 ali več let;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga



4.

Inšpekcijski nadzor v objektih 
dejavnosti oskrbe z vodo, 
ravnanjem z odplakami in 
odpadki
(po SKD - področje E)

1. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi
   (SKD: od 38.110 do vključno 38.320);

 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 
pregledan 3 ali več let;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

5.
Inšpekcijski nadzor v objektih za 
trgovino
(po SKD - področje G)

1. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih 
vozil

   (SKD: od 45.110 do vključno 45.400);
2. Posredništvo in trgovina na debelo
   (SKD: od 46.110 do vključno 46.900);
3. Trgovina na drobno 
   (SKD: od 47.110 do vključno 47.790);
4. Ostale dejavnosti znotraj področja G;
5. Bencinski servisi

 Pri 1., 2., 3., 4. in 5.: VPP v celoti po ZVPoz, 
če objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

6. Nadzor v nakupovalnih centrih in trgovinah na 
drobno v času velikonočnih in novoletnih 
praznikov

 VPP: proste evakuacijske poti, načrt 
evakuacije, usposabljanje za evakuacijo, 
požarni načrt;

7. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4., 5. in 7.: 
celoletna naloga

Pri 6.: marec, april, november, 
december



6.
Inšpekcijski nadzor v objektih za 
promet in skladiščenje
(po SKD - področje H)

1. Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
(SKD: od 52.100 do vključno 52.200);

2. Poštna in kurirska dejavnost
   (SKD: od 53.100 do vključno 53.200);
3. Ostale dejavnosti znotraj področja H;

 Pri 1., 2. in 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če 
objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

7. Inšpekcijski nadzor gostinskih 
objektov (po SKD - področje I)

1. Gostinske nastanitvene dejavnosti
(SKD: od 55.110 do vključno 55.900 - razen 
55.300);

2. Dejavnost strežbe jedi in pijač
(SKD: od 56.101 do vključno 56.300);

3. Ostale dejavnosti znotraj področja I
 Pri 1., 2. in 3.: VPP v celoti po ZVPoz,

za hotele, hostle, diskoteke, večje objekte 
(»lokal« za 200 in več ljudi) velja: če ni bil 
pregledan 3 ali več let, za ostale objekte: če 
objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

8.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
informacijsko in komunikacijsko 
dejavnost
(po SKD - področje J)

1. Dejavnosti znotraj področja J
 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 

pregledan 5 ali več let;
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga



9.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
finančne in zavarovalniške 
dejavnosti
(po SKD - področje K)

1. Dejavnost denarnega posredništva
   (SKD: od 64.110 do vključno 64.990);
2. Dejavnost zavarovanja
   (SKD: od 65.110 do vključno 65.300);
3. Ostale dejavnosti znotraj področja K

 Pri 1., 2. in 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če 
objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

10.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti
(po SKD - področje M)

1. Arhitekturno in tehnično projektiranje
   (SKD: od 71.100 do vključno 71.129);
2. Ostale dejavnosti znotraj področja M

 Pri 1. in 2.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt 
ni bil pregledan 5 ali več let;

3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2. in 3.: celoletna naloga

11.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti
(po SKD - področje N)

1. Dejavnost oskrbe stavb in okolice
   (SKD: od 81.100 do vključno 81.300);
2. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene 

dejavnosti
   (SKD: od 82.110 do vključno 82.300);
3. Ostale dejavnosti znotraj področja N

 Pri 1., 2. in 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če 
objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga



12.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
dejavnosti javne uprave in 
obrambe, dejavnost obvezne 
socialne varnosti
(po SKD - področje O)

1. Dejavnost državne uprave
    (SKD: od 84.110 do vključno 84.130);
2. Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
    (SKD: od 84.210 do vključno 84.250, poudarek na 

sodiščih ter zaporih in prevzgojnih domovih 
(84.230);

3. Dejavnost obvezne socialne varnosti
    (SKD: 84.300);
4. Ostale dejavnosti znotraj področja O

 Pri 1. do 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt 
ni bil pregledan 5 ali več let; pri sodiščih in 
zaporih, če niso bili pregledani 3 ali več let;

5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4. in 5.: celoletna 
naloga



13.
Inšpekcijski nadzor v objektih, 
namenjenih izobraževanju
(po SKD - področje P)

1. Predšolska vzgoja
    (SKD: 85.100);
2. Osnovnošolsko izobraževanje
    (SKD: 85.200);
3. Srednješolsko izobraževanje
    (SKD: 85.310 in 85.320);
4. Posrednješolsko izobraževanje
    (SKD: od 85.410 do vključno 85.422);
5. Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje
    (SKD: od 85.510 do vključno 85.600);

 Pri 1. do 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt 
ni bil pregledan 3 ali več let;

 Pri 5.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 
pregledan 5 ali več let;

 Pri 1. do 4.: ZIR: ekipe za PP in poverjeniki, 
izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter sredstva in oprema za 
osebno in skupinsko zaščito, če objekt ni bil 
pregledan 3 ali več let;

6. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4. in 5.: februar do 
november

Pri 6.: celoletna naloga



14.

Inšpekcijski nadzor v objektih, 
namenjenih kulturni, razvedrilni in 
rekreacijski dejavnosti
(po SKD - področje R)

1. Kulturne in razvedrilne dejavnosti
    (SKD: od 90.010 do vključno 90.040);
2. Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge 

kulturne dejavnosti
    (SKD: od 91.011 do vključno 91.040);
3. Športne in druge dejavnosti za prosti čas
    (SKD: 93.110 do vključno 93.299);
4. Ostale dejavnosti znotraj področja R;

 Pri 1. do 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt 
ni bil pregledan 4 ali več let;

5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3., 4. in 5.: celoletna 
naloga

15.

Inšpekcijski nadzor v objektih, 
namenjenih dejavnosti kmetijstva 
in lova, gozdarstva, ribištva
(po SKD - področje A)

1. Kmetijska proizvodnja in lov ter z njimi povezane 
storitve

    (SKD: od 01.1 do vključno 01.700);
 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 

pregledan 5 ali več let;
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

16.

Inšpekcijski nadzor v objektih, 
namenjenih drugim storitvenim 
dejavnostim
(po SKD – področje S)

1. Druge storitvene dejavnosti
    (SKD: od 96.01 do vključno 96.090);

 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 
pregledan 5 ali več let;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

17.
Inšpekcijski nadzor v objektih, 
namenjenih gradbeništvu
(po SKD – področje F)

1. Gradnja stavb, gradnja inženirskih objektov, 
specializirana gradbena dela

    (SKD: od 41.100 do vključno 43.990);
 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 

pregledan 5 ali več let;
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga



18.

Inšpekcijski nadzor načrtov 
zaščite in reševanja za večje 
nesreče z nevarnimi snovmi v 
organizacijah, ki v delovnem 
procesu uporabljajo, proizvajajo, 
skladiščijo (pretovarjajo) nevarne 
snovi (SEVESO zavezanci)

1. SEVESO zavezanci, ki so vir večjega tveganja - 
ZIR - načrti in sile – izdelava, ažuriranje, 
vzdrževanje, dopolnjevanje, usposabljanje, 
sporočanje podatkov občini oziroma regiji;

2. SEVESO zavezanci, ki so vir večjega tveganja – 
VPP - v celoti po ZVPoz;

3. SEVESO zavezanci, ko so vir manjšega tveganja 
– VPP v celoti po ZVPoz in zagotovitev gasilcev 
oziroma gasilske enote, če objekt ni bil pregledan 
3 ali več let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

19. Inšpekcijski nadzor v 
večstanovanjskih objektih

1. Večstanovanjski objekti z več kot 30 stanovanji:
 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 

pregledan vsaj 5 let,
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

20. Inšpekcijski nadzor na področju 
eksplozivov

1. Inšpekcijski nadzor prodajaln s pirotehničnimi 
sredstvi;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1.: november, december
Pri 2.: celoletna naloga



21.

Inšpekcijski nadzor pooblaščenih 
organizacij za: 

 izdelavo PR, PN, NE, 
izvajanje usposabljanj in 
drugih ukrepov VPP,

 požarno varovanje,
 vzdrževanje gasilnikov

1. Inšpekcijski nadzor pooblaščenih organizacij ali še 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila:

 novi pooblaščenci – izdelava PR, PN, NE, 
izvajanje usposabljanj in drugih ukrepov 
VPP,

 novi pooblaščenci– požarno varovanje;
2. Inšpekcijski nadzor pooblaščenih organizacij ali še 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila:
 pooblaščenci  – za pregledovanje 

brezhibnosti delovanja gasilnikov po 
navodilih proizvajalca ter za servisno 
vzdrževanje gasilnikov;

3. Nadzor nad sivo ekonomijo ter delom na črno;
4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

22. Inšpekcijski nadzor v poklicnih 
gasilskih enotah

1. 1. Inšpekcijski nadzori glede:
 zdravniških spričeval – če nadzor ni bil 

opravljen v zadnjih 3 letih,
 izpolnjevanja obveznosti po pogodbah za 

opravljanje nalog GEŠP;
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

23. Inšpekcijski nadzor gasilskih enot 
širšega pomena, razen poklicnih

2. 1. Inšpekcijski nadzori glede:
 zdravniških spričeval – če nadzor ni bil 

opravljen v zadnjih 3 letih,
 izpolnjevanja obveznosti po pogodbah za 

opravljanje nalog GEŠP,
 uporaba osebne varovalne opreme – 

gasilske čelade ter obleka, obutev, rokavice 
– če še niso bili pregledani;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga



24. Inšpekcijski nadzor v gasilskih 
društvih

1. Zdravniška spričevala in uporaba osebne 
varovalne opreme – gasilske obleke – v osrednjih 
GE, ki niso GEŠP (cca 60 GE);

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.
Pri 1. in 2.: celoletna naloga

25. Inšpekcijski nadzor v objektih za 
jedrsko varnost

1. Skupni nadzor z inšpekcijo za jedrsko varnost v 
NEK in AROA – CSRAO - VPP in ZIR;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.
Pri 1. in 2.: celoletna naloga

26. Inšpekcijski nadzor zaklonišč
1. Dokončanje postopkov iz preteklih let;
2. Nadzor pri investitorjih, ki morajo graditi 

zaklonišče v skladu s predpisi.
Pri 1. in 2.: celoletna naloga

27. Inšpekcijski nadzor po predpisih 
o varstvu pred utopitvami

1. Vsa naravna in bazenska kopališča – 
nenapovedani nadzori;

2. Izposojevalci plovil – nenapovedani nadzori;
3. Izvajalci raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih 

dejavnosti na vodah – nenapovedani nadzori;
4. Nadzor pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za 

reševalce iz vode;
5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 4. in 5.: celoletna naloga
Pri 2. in 3.: od aprila do 

oktobra



28. Inšpekcijski nadzor na področju 
zaščite in reševanja v občinah

1. V občinah, ki niso bile pregledane v zadnjih 4 
letih:

 načrt ZIR;
 organiziranje ZIR: normativna urejenost, 

usposobljenost in popoljnjenost sil ZRP - 
zahtevanih po uredbi;

2. V občinah s SEVESO zavezanci, ki so vir večjega 
tveganja:

 Načrti ZIR: izdelava, ažuriranje, vzdrževanje,
 Organiziranje ZIR: organizacija, 

usposobljenost in popoljnjenost sil ZRP, - 
zahtevanih po načrtu, izvajanje vaj,

 Objave na spletu – objava potrebnih 
informacij;

3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2. in 3.: celoletna naloga

29. Inšpekcijski nadzor organizacij, ki 
morajo izdelati načrte ZIR

1. V organizacijah, ki morajo izdelati načrte ZIR po 
merilih iz Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

30. Inšpekcijski nadzor javnih 
prireditev

1. Večje javne prireditve (VPP);
2. Prireditve na, ob in v vodi. Pri 1. in 2.: celoletna naloga



31. Inšpekcijski nadzor na podlagi 
Gradbenega zakona

1. V času gradnje glede izpolnjevanja bistvene 
zahteve varstva pred požarom ter izpolnjevanje 
pogojev iz gradbenega dovoljenja povezanih s 
področjem varstva pred požarom;

2. Izvajanje nadzorov povezanih z nelegalnim, 
neskladnim ali nevarnim objektom;

3. Inšpekcijski nadzor glede prijav na področju 
gradbene zakonodaje;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2., 3. in 4.: celoletna 
naloga

32. Inšpekcijski nadzor enot in služb 
za ZRP, ki jih organizira država

1. Enote za varstvo pred NUS ter skladiščenje in 
uničevanje NUS;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.
Pri 1. in 2.: celoletna naloga

33.
Inšpekcijski nadzor na podlagi 
Uredbe o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju

1. Izvajanje nadzora ob razglašeni povečani požarni 
ogroženosti, tudi nadzor pri SŽ;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.
Pri 1. in 2.: celoletna naloga

34.

Inšpekcijski nadzor na podlagi 
uredbe o uporabi fluriranih 
toplogrednih in ozonu škodljivih 
snovi

1. Inšpekcijski nadzori vezani na nakup nove 
opreme;

2. Inšpekcijski nadzori vezani na uporabo in 
delovanje obstoječe opreme.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

35. Inšpekcijski nadzor na področju 
storitev eCall

Inšpekcijski nadzor URSZR na podlagi zahtev 
Direktive 2010/40/EU. Celoletna naloga



36. Inšpekcijski nadzor na podlagi 
ZDimS

1. Inšpekcijski nadzor na podlagi obvestil 
dimnikarjev;

2. Inšpekcijski nadzor pri uporabnikih dimnikarskih 
storitev.

Pri 1. in 2.: celoletna naloga

37.

Inšpekcijski nadzor na podlagi 
programa Skupnih koordiniranih 
akcij inšpekcijskih služb in 
Policije

Inšpekcijski nadzori na podlagi plana skupnih 
inšpekcij IS in RKI. Celoletna naloga

38. Inšpekcijski nadzor interventnih 
skupin za pregled obratov z OVD

Inšpekcijski nadzor obratov, ki imajo OVD - področje 
VPP – po seznamu izdelanem na podlagi sklepa 
VRS.

Celoletna naloga

39. Inšpekcijski nadzor na podlagi 
prijav

1. Inšpekcijski nadzor na podlagi prijav;
2. Inšpekcijski nadzor objektov na podlagi obvestil 

preglednikov APZ – pregledi po izdelanih kriterijih;
3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

Pri 1., 2. in 3.: celoletna naloga

40. Izvajanje dežurne službe Organizacija in izvajanje dežurstva. Celoletna naloga

41.
Sodelovanje s policijo in 
kriminalistično službo MNZ pri 
ugotavljanju vzrokov požara

Sodelovanje pri ugotavljanju vzrokov požarov na 
zahtevo policije ali kriminalistične službe. Celoletna naloga



42. Sodelovanje na vajah 
obrambnega sistema

Sodelovanje na vajah:
 kriznega upravljanja (državne vaje, vaje EU 

in NATO).
Celoletna naloga

43.
Sodelovanje na vajah v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami

Ocenjevanje vaj po načrtu vaj v obrambnem sistemu 
in sistemu VNDN:

 državne vaje po načrtu,
 regijske vaje po načrtu,
 občinske vaje po potrebi.

Celoletna naloga

Opombe: 
 GEŠP – gasilske enote širšega pomena, GE – gasilske enote
 GD – gradbeno dovoljenje, PV – požarne varnosti
 GZ – Gradbeni zakon
 IS in RKI – Inšpekcijski svet in regijske koordinacije
 MO – Ministrstvo za obrambo, URSZR – Uprava RS za zaščito in reševanje, SV – Slovenska vojska
 NUS – neeksplodirana ubojna sredstva
 OVD - okoljevarstveno dovoljenje
 PR – požarni red, PN – požarni načrt, NE – načrt evakuacije
 razvrstitev po SKD pomeni razvrstitev po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS, št. 69/07 in spremembe)
 SŽ – Slovenske železnice, NEK – Nuklearna elektrarna Krško, ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, CSRAO – centralno skladišče za 

radioaktivne odpadke
 VNDN – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 VPP – varstvo pred požarom
 VRS – Vlada Republike Slovenije
 ZDimS – Zakon o dimnikarskih storitvah
 ZIR – zaščita in reševanje
 ZVPoz – Zakon o varstvu pred požarom

Mag. Boris Balant
GLAVNI INŠPEKTOR
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                                                                                          Karl Erjavec
                                                                                 MINISTER ZA OBRAMBO
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