
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 230 53 68 
 F: 01 471 20 41  
        E: irsvndn@mors.si 
                                                                                    www.mors.si 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114 

 
 
 
 
 
 
Številka:  0611-439/2014-5 
Datum:  20.01.2015 
 
 
 
 
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 
Ljubljana, 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 v Osnovni šoli A.B., Ljubljana naslednjo 
 
 
 

O   D   L   O   Č   B   O 
 

 
1. Osnovna šola A.B., Ljubljana (v nadaljevanju: zavezanec) mora odpraviti 

naslednje pomanjkljivosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami:  

 
a. Pripadnike ekipe prve pomoči je treba opremiti s osebnim kompletom prve 

pomoči in delovno uniformo. 
b. Vodji ekip prve pomoči usposobiti po 12 urnem dopolnilnem programu 

usposabljanja za vodje ekip prve pomoči, program MO št. 604-12/2013-2-DGZR z 
dne 14. 5. 2013. 

c. Za pripadnika ekipe prve pomoči, ki še nimata opravljenega tečaja za bolničarje, 
je potrebno opraviti 70 urno usposabljanje po temeljnem programu usposabljanja 
članov ekip za prvo pomoč (MO št. 604-46/2011-3-DGZR z dne 30. 6. 2011). 

d. Poslati upravnemu organu zahtevek za razporeditev pripadnikov na dolžnost v 
Civilno zaščito za tiste, ki tega še nimajo ter jih seznaniti z razporedom, pravicami 
in dolžnostmi v zvezi z razporedom. 

 
2. Rok  za odpravo pomanjkljivosti je: 30. 6. 2015. 

 
3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec takoj po pretečenih rokih za odpravo 

pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana. 

 
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 
 



O b r a z l o ž i t e v 
 

 
Dne 7.1.2015 je bil opravljen ponovni inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Pri nadzoru je bilo 
ugotovljeno, da zavezanec še ni odpravil vseh ukrepov, določenih v zapisniku št. 0611-39/2014-
1 z dne 3.3.2014. Zavezanec je  zagotovil še pet manjkajočih nosil ter tri torbice prve pomoči. 
Zavezanec je formiral še eno ekipo prve pomoči, ki šteje najmanj tri in ne več kot šest 
pripadnikov. Ekipo sestavljajo trije člani. Zavezanec je pripravil tudi nov sklep o organiziranju št. 
1/2015 z dne 6.1.2015. Pripadniki ekip prve pomoči še niso opremljeni z osebnim kompletom 
prve pomoči in delovno uniformo. Vodji ekip še nista usposobljeni po 12 urnem dopolnilnem 
programu usposabljanja za vodje ekip PP. Na inšpekcijskem nadzoru je predložena prijavnica 
za vodji ekip C.D. in E.F., za pomladanski rok izvedbe usposabljanja. Na 70 urni tečaj za 
bolničarja (70 urno usposabljanje po temeljnem programu usposabljanja članov ekip za prvo 
pomoč (MO št. 604-46/2011-3-DGZR z dne 30.6.2011), sta prijavljene dve osebi in sicer za 
termin od 3.2.2015 do 21.3.2015. Ti dve osebi sta novi v formaciji, ki jo je zavezanec pripravil z 
novim sklepom. Po ustanovitvi nove ekipe  zavezanec še ni ponovno poslal upravnemu organu 
zahtevek za razporeditev pripadnikov na dolžnost v Civilno zaščito za tiste, ki tega še nimajo ter 
jih ni seznanil z razporedom, pravicami in dolžnostmi v zvezi z razporedom. 
 
Rok za odpravo pomanjkljivosti  je 30. 6. 2015. 
 
V skladu z določili 29. člena ZIN mora stranka takoj po preteku roka obvestiti Inšpektorat RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana, o odpravi 
pomanjkljivosti. 
 
Iz zapisnikov o inšpekcijskem nadzoru št. 0611-439/2014-1 z dne 3.3.2014 in  št. 0611-
439/2014-4 z dne 7.1.204 je razviden obseg inšpekcijskega nadzora.  
 
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 
Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.  
 
  
 INŠPEKTOR 
  
VROČENO: 
zavezanec – osebno po ZUP-u   
 


