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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Koper, Ferrarska 5 b, 
6000 Koper, izdaja na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru 
(Uradni list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14) in 103. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-ZVNDN-UPB1 in 97/10) po uradni dolžnosti v 
zadevi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zavezancu A.B. naslednjo 

 

O   D   L   O   Č   B   O 
 
 

1. Zavezanec A.B.  (v nadaljevanju: zavezanec) mora zagotoviti 4 nosila za osebno in 
skupinsko zaščito. 

2. Rok za realizacijo ukrepov je 15. 4. 2016. 
3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec takoj po pretečenem roku za odpravo 

pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, 6000 Koper. 

4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper je pri 
zavezancu A.B.  dne 23. 2. 2015 opravil inšpekcijski nadzor s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Namen inšpekcijskega nadzora je bil preveriti organizacijo ter kadrovsko in 
materialno popolnjenost enot za prvo pomoč, usposabljanje pripadnikov, razporeditev pripadnikov 
na dolžnost v Civilno zaščito,  zagotavljanje osebne in skupinske zaščite ter namestitev znakov za 
alarmiranje.  
 
V okviru nadzora so bile med drugim ugotovljene določene pomanjkljivosti in sicer je bilo  
ugotovljeno, da ima zavezanec organizirano eno ekipo za prvo pomoč, čeprav bi moral glede na 
število študentov – 464 imeti dve ekipi, ekipe oz. ekipa ni bila materialno popolnjena, prav tako 
zavezanec ni imel izdelanega načrta opremljanja s konkretnimi roki, pripadniki ekipe oz. ekip 
niso bili usposobljeni oz. zavezanec ni imel izdelanega načrta usposabljanja pripadnikov ekip za 
prvo pomoč s konkretnimi roki, ravno tako pripadniki Civilne zaščite niso bili seznanjeni z 
razporedom, pravicami in dolžnostmi v zvezi z razporedom, zaradi česar je bil zavezanec 
zavezan realizirati te ukrepe do 23. 3. 2015. Do dne 2. 11. 2015 je bil zavezanec zavezan 
nabaviti 4 nosila za osebno in skupinsko zaščito, česar pa vse do danes ni storil. 
 



Zavezanec je Inšpektorat dne 9. 2. 2016 obvestil, da je sprejel sklep o ustanovitvi dodatne ekipe 
za prvo pomoč, izdelal načrt opremljanja ekip, izdelal načrt usposabljanja ter seznanil 
pripadnike z razporedom in dolžnostmi.  
 
V skladu z določili Uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, 
št. 116/03), morajo zavodi in druge organizacije na podlagi 3. člena, v povezavi z 2. členom te 
uredbe zagotoviti sredstva za osebno in skupinsko zaščito in sicer na vsakih 100 študentov 
torbico za prvo pomoč,  na vsakih 100 študentov nosila ter garnituro orodja za reševanje. 
 
Zaradi navedenega je zavezancu z odločbo dan rok za izvršitev ukrepa in sicer 15. 4. 2016 za 
nabavo 4 nosil za osebno in skupinsko zaščito. 
 
V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po preteku roka obvestiti Inšpektorat RS 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, 6000 Koper o 
odpravi pomanjkljivosti. 

V skladu  z določili 30. člena ZIN  pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z določili 22. člena Zakona o upravnih taksah 
(Ur.l. RS, št. 106/10 – UPB5)  oproščena plačila takse. 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu te 
odločbe ministru za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na 
zapisnik neposredno pri organu, ki je odločbo izdal. 
 
Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,12 EUR na transakcijski račun IBAN:  SI56 
01100-8450051146, referenca: SI11 19135-7111002-00002012. V obrazcu UPN izpolnite polja: 
Koda namena: GOVT; Namen/rok plačila: Plačilo upravne takse; BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X; Ime in naslov prejemnika: MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dokazilo o plačilu upravne takse je potrebno 
dostaviti na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, 
Ferrarska 5/b, 6000 Koper.   
 
 
 
 
 INŠPEKTOR 
  
 
 
VROČENO: 
-zavezancu po ZUP-u. 
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