
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: 2399202000, TRR: 01100-6370191114 

 
Številka:  [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]  
Datum:  [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]  
 
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, Ljubljana, izdaja 
na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 
43/07-ZIN-UPB1 in 14/40), 15. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (Ur. list RS, št. 17/11 – ZTZPUS-1) 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 osebne varovalne opreme – zaščitnih čelad za gašenje v stavbah in drugih zgradbah, 
PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU A.B. naslednjo 
 
 

O  D  L  O  Č  B  O 
 
1. PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU A.B. (v nadaljevanju zavezanec), se za 
operativne naloge gasilstva, usposabljanja in vaje prepove uporaba 19 gasilskih čelad za 
gašenje v stavbah in drugih zgradbah, EN 443:1997, proizvajalca XY, leto izdelave 1998 in 
1999, za katere je bilo na periodičnem pregledu ugotovljeno, da ne nudijo več ustrezne 
zaščite. 
 
2. Rok za realizacijo ukrepa je naslednji dan po prejemu odločbe.  
 
3. O realizaciji ukrepa mora zavezanec takoj po pretečenem roku za odpravo 
pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Vojkova cesta 61, Ljubljana. 
 
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Pri zavezancu je bil 13. 6. 2017 opravljen inšpekcijski nadzor (zapisnik št. 0611-1761/2017-1 z 
dne 13. 6. 2017), katerega namen je bil ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo 
standardizirano osebno varovalno opremo –  gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih 
zgradbah, ali so oznake nameščene v skladu s predpisanimi zahtevami (standardi) in, ali 
razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo (ES – Izjava o skladnosti, tehnična dokumentacija), 
kot to določa Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, št. 29/05, 23/06 in 76/11). 
Inšpekcijski nadzor je opravljen s pogovorom s prisotnimi na nadzoru, pregledom 
dokumentacije in gasilskih čelad za gašenje v stavbah in drugih zgradbah. 
 
V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da operativni gasilci uporabljajo gasilske 
čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah proizvajalca XY (42 čelad); SIST EN 443:1997; 
leto izdelave od leta 1998 dalje. Z gasilskimi čeladami so opremljeni vsi operativni gasilci, ki 
izvajajo intervencije. Vse oznake na gasilskih čeladah so vidne in čitljive. Vse gasilske čelade 
so opremljene z oznako CE. Na gasilskih čeladah je oznaka številke evropskega standarda EN 
443:1997, vidno ime proizvajalca, oznaka leta proizvodnje, tip in model gasilske čelade, oznaka 
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velikosti. ES - Izjava o skladnosti je bila predložena. Pri pregledu izjave je ugotovljeno, da 
vsebuje vse podatke, določene v Prilogi VI Pravilnika o osebni varovalni opremi. Prav tako je 
zavezanec predložil navodila za uporabo. Navodila so v celoti v slovenskem jeziku. Navodila 
vsebujejo podatke o proizvajalcu, podatke o tipu oziroma modelu ter velikosti čelad, sklic na 
standard, pomen oznak, razna priporočila. Zavezanec periodično opravlja vizualne preglede 
gasilskih čelad skladno z navodili proizvajalca. 
 
Ob nadzoru je bilo tudi ugotovljeno, da čelade niso bile poslane na kontrolo k proizvajalcu, kot 
to določajo (priporočajo) navodila za uporabo. Inšpekcijski nadzor je bil 13. 6. 2017 ob 15.30 
prekinjen. V skladu z določili ZIN je bil zavezanec pozvan, da do 13. 8. 2017 Inšpektoratu RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami predloži dokazilo proizvajalca oziroma njegovega 
pooblaščenega zastopnika o ustreznosti gasilskih zaščitnih čelad, ki so v uporabi pri zavezancu. 
Zavezanec je v roku dostavil zahtevano dokumentacijo, iz katere pa je razvidno, da je 19 čelad 
letnika 1998 in 1999 proizvajalca XY neprimernih za uporabo, saj ne nudijo več ustrezne zaščite 
(zapisnik o nadaljevanju inšpekcijskega nadzora, številka 0611-1761/2017-3 z dne 21. 8. 2017). 
 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti tudi določa (8. alineja 
drugega odstavka 15. člena), da pristojni inšpektorji lahko prepovedo uporabo neskladnih 
proizvodov, omejijo njihovo uporabo ali odredijo prenehanje njihove uporabe in izvedejo 
dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala. Ker je bilo na periodičnem 
pregledu ugotovljeno, da 19 zaščitnih čelad ne nudi več ustrezne zaščite, je smatrati, da so le-te 
neskladne s harmoniziranimi standardi, zato je bilo potrebno prepovedati njihovo uporabo za 
izvajanje operativnih nalog gasilstva, usposabljanja in vaje.  
 
Poleg navedenega je z drugim odstavkom 10. člena Zakona o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 – 
UPB1) določeno, da Vlada predpiše podrobnejša merila za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot, s tretjim odstavkom 8. člena istega zakona pa je med drugim določeno, da 
minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše minimalno osebno in skupinsko zaščitno 
opremo gasilcev. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 
in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) v Prilogi »Merila za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot« med drugim določa, da mora imeti vsaka gasilska enota standardizirano in 
tipizirano gasilsko zaščitno in reševalno opremo. V Pravilniku o gasilskih uniformah, oznakah, 
činih, opremi ter izkaznicah (Ur. list RS, št. 95/07 in 93/11) je v četrtem odstavku 8. člena 
določeno, da mora biti osebna in skupna zaščitna oprema izdelana v skladu s standardi za 
gasilsko opremo, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v Evropski uniji. Prav tako je v točki 18 
Pravil gasilske službe (Ur. list RS, št. 52/10) določeno, da je gasilska zaščitna oprema, oprema 
za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in da se 
uporablja lahko le gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki je standardizirana. Nadalje je tudi 
določeno, da mora biti gasilska zaščitna in reševalna oprema v skladu z veljavnimi standardi za 
tako vrsto opreme.  
 
Z odločbo je določen rok za izvršitev ukrepa dan po prejemu odločbe.  
 
V skladu z določili 29. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru mora zavezanec o izvršitvi ukrepa 
takoj po preteku roka obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Vojkova cesta 61, Ljubljana. 
 
V skladu z določili 30. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru 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 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 
32/16) oproščena plačila takse 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 ministrici za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na 
zapisnik neposredno pri organu, ki je odločbo izdal. 
 
 
 
 
 
 INŠPEKTOR 
Vročiti: 
- zavezancu po ZUP-u 
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