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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 
izdaja na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 
43/07-ZIN-UPB1 in 40/14) in 103. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Ur.l.RS, št. 51/06-ZVNDN-UPB1 in 97/10) po uradni dolžnosti v zadevi varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, A.B. Ljubljana, naslednjo 
 
 

O   D   L   O   Č   B   O 
 
 
1. A.B. Ljubljana (v nadaljevanju: zavezanec) se prepove izvajanje usposabljanja enot 

za prvo pomoč Civilne zaščite do pridobitve pooblastila Uprave RS za zaščito in 
reševanje (v nadaljevanju: URSZR).  
 

2. Prepoved usposabljanja enot za prvo pomoč Civilne zaščite začne veljati takoj, z 
vročitvijo te odločbe. 
 

3. O pridobitvi pooblastila URSZR mora zavezanec takoj pisno obvestiti Inšpektorat 
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

Dne 10. 7. 2015 je bil opravljen inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, 
da je A.B. izvedel naslednja usposabljanja enot za prvo pomoč Civilne zaščite: Osnovne šole 
C.D., Osnovne šole E.F., Osnovne šole G.H.; Osnove šole I.K.. Tečaj je potekal od 13.12.2014 
do 28.1.2015. V letih 2014 in 2015 so izvedli tudi več usposabljanj gasilcev za certificirane prve 
posredovalce. 
 
Zavezanec je izvedel zgoraj navedena usposabljanja po Programu tečaja prve in nujne 
medicinske pomoči za prve posredovalce, ki ga je izdelala junija 2011. Navedenemu programu 
je dala soglasje Delovna skupina za izobraževanje na predbolnišničnem nivoju Ministrstva za 
zdravje (št. 604-47/2011/3 z dne 25. 7. 2011). 
  
Zavezanec ne razpolaga s pooblastilom za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov 
Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki ga izda URSZR.  
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Iz zapisnika o inšpekcijskem nadzoru z dne 10.7.2015 je razviden obseg inšpekcijskega 
nadzora.  
 
Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite za opravljanje nalog v Civilni zaščiti obsega uvajalno, 
temeljno in dopolnilno usposabljanje (prvi odstavek 111. člena Zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06-ZVNDN-UPB1 in 97/10 - v nadaljevanju: ZVNDN). 
Skladno s šestim odstavkom 114. člena ZVNDN minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (v nadaljevanju: minister) določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 
 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list 
RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) v četrtem odstavku 41. člena določa, da uvajalna, temeljna in 
dopolnilna usposabljanja enot za prvo pomoč Civilne zaščite ali drugih ekip za prvo pomoč, 
usposabljanja za prvo pomoč drugih enot ter pripadnikov oziroma članov reševalnih služb, ki jih 
organizirajo društva in nevladne organizacije v skladu s to uredbo in drugimi predpisi o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvaja Rdeči križ Slovenije. Usposabljanje ekip za prvo 
pomoč izvaja Rdeči križ Slovenije po programu, ki ga določi Strokovni center Rdečega križa 
Slovenije za prvo pomoč v soglasju z URSZR. Če Rdeči križ Slovenije ni neposredni izvajalec 
usposabljanja mora organizator usposabljanja predhodno pridobiti za izvedbo programa 
pooblastilo URSZR. URSZR pooblastilo izda po predhodnem pozitivnem mnenju Strokovnega 
centra Rdečega križa Slovenije za prvo pomoč. V skladu s tem členom se lahko izvajajo tudi 
usposabljanja za prvo pomoč po programih, ki jih določi ali k njim da soglasje Delovna skupina 
za izobraževanje na predbolnišničnem nivoju Ministrstva za zdravje. Zavezanec je skladno s 
predpisi pripravil Program tečaja prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce, 
kateremu je dala soglasje Delovna skupina za izobraževanje na predbolnišničnem nivoju 
Ministrstva za zdravje.  
 
Pogoje za izvajanje usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih 
izvajajo druge izobraževalne organizacije, je minister določil s Pravilnikom o izobraževanju in 
usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 102/09 
in 45/12). Skladno s prvim odstavkom 27. člena tega pravilnika programe usposabljanja 
pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč lahko poleg 
Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR Ministrstva za obrambo, po programih, 
ki so sprejeti v skladu z ZVNDN in zgoraj citiranim pravilnikom, izvajajo tudi druge izobraževalne 
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s pravilnikom.  
 
Na podlagi prvega odstavka 29. člena citiranega pravilnika vložijo izobraževalne organizacije, ki 
želijo izvajati programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pri URSZR. Ker zavezanec ne 
razpolaga s pooblastilom za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki ga izda URSZR, se mu prepove izvajanje 
usposabljanja enot za prvo pomoč Civilne zaščite. 
 
Rok za začetek veljave prepovedi izvajanje usposabljanja enot za prvo pomoč Civilne zaščite 
(takoj z vročitvijo te odločbe) je določen na podlagi prve alineje prvega odstavka 32. člena 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14 - v nadaljevanju: ZIN). 
 
V skladu z določili petega odstavka 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po pridobitvi 
pooblastila obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana. 
 
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. 
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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, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana. 
 
 
  
 INŠPEKTOR 
  
VROČENO: 
zavezanec – osebno po ZUP-u   
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