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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 rokavic, PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU 
DRUŠTVU A.B. naslednjo 
 

O  D  L  O  Č  B  O 
 
 
1. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO A.B. (v nadaljevanju zavezanec), mora do 
odprave neskladij za operativne naloge gasilstva ter usposabljanja prenehati uporabljati 
zaščitne rokavice za gasilce proizvajalca XY d.o.o., znamke PAN - 8 (EN 
659:2003+A1:2005/AC:2009). 
 
2. Rok za realizacijo ukrepa je takoj 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  28.3.2014 opravljen inšpekcijski nadzor (zapisnik št. 0611-622/2014-1 z dne 
28.3.2014), katerega namen je bil ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano 
osebno varovalno opremo – zaščitne rokavice in obutev, ali so na rokavicah in obutvi 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 prisotnima na nadzoru, pregledom dokumentacije in tretjine naključno izbranih 
zaščitnih rokavic in škornjev za gasilce. 
 
V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da operativni gasilci za zaščito nog 
uporabljajo obutev za gasilce proizvajalca HAIX, Fire Flash, EN 15090:2012 (16 parov) in Fire 
Flash, EN 15090:2006. Za škornje so bila predložena navodila za uporabo, ki so izdelana 
skladno s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. Zavezanec razpolaga z ES-Izjavo o 
skladnosti, ki je izdelana skladno s Pravilnikom o osebni varovalni opremi, le za škornje EN 
15090:2012. Pri pregledu škornjev je ugotovljeno, da so škornji EN 15090:2012 označeni z 
mesecem in letom izdelave. Vsi škornji so označeni z oznakami CE, ustrezno oznako 
piktograma (z ustreznimi oznakami v spodnjem desnem kotu piktograma), tipom proizvoda, 
oznako proizvajalca ter oznako velikosti. Vse oznake so na proizvodu označene trajno. Na 
škornjih ni oznak simbolov klasifikacije iz tabele 4 standarda SIST EN 15090:2012. 
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Za zaščito rok uporabljajo zaščitne rokavice proizvajalca XY d.o.o., zaščitne rokavice PAN - 8. 
Za rokavice proizvajalca XY d.o.o. so bila predložena navodila, ki so v celoti v slovenskem 
jeziku in izdelana tako, kot to določa Pravilnik o osebni varovalni opremi. Navodila za uporabo 
se sklicujejo tudi na EN 388, vendar pikotgrama na rokavicah ni. Izjava ES o skladnosti je sicer 
izdelana, vendar ne skladno s Prilogo VI Pravilnika o osebni varovalni opremi, saj se sklicuje na 
standarde EN 388, EN 659, EN 420, EN 702, EN 367, EN 368, katerih piktogramov pa na 
rokavicah ni. Prav tako iz izjave ni razvidno, na katere standarde se točno nanaša (npr. SIST 
EN 659:2003, A1+2008). Oznake na novih rokavicah PAN - 8 so vidne. Rokavice so sicer 
označene z oznako CE, številko velikosti, piktogramom in se sklicujejo na standard EN 659. 
 
Proizvajalec zaščitnih rokavic za gasilce XY d.o.o., kljub pozivu inšpektorice ni dostavil ustrezne 
dokumentacije. Zaradi suma o neskladnosti zaščitnih rokavic za gasilce proizvajalca XY d.o.o. s 
harmoniziranimi standardi, je inšpektorat posredoval prijavo Tržnemu inšpektoratu RS (dopis št. 
0611-583/2014-11 z dne 3.4.2014). Iz odgovora, ki ga je 28.5.2015 posredoval Tržni inšpektorat 
RS je razvidno, da je bil opravljen administrativni nadzor zaščitnih rokavic za gasilce 
proizvajalca XY d.o.o., tip PAN – 8. Ugotovljeno je bilo, da so rokavice označene kot III 
certifikacijska kategorija. Iz podatkov na ES izjavi o skladnosti z dne 1.3.2014 je razvidno, da so 
bile izdelane po standardih: EN 388 (mehanska tveganja), EN 420 (splošne zahteve) in EN 659 
(zaščitne rokavice za gasilce), EN 407 (zaščita pred učinki toplote in ognja), EN 702 (zaščita 
pred učinki toplote in plamena: določanje prenosa toplote ob dotiku skozi zaščitno obleko in 
njene materiale), EN 368 (zaščita pred učinki tekočih kemikalij: odpornost na penetracijo 
tekočin), za katere pa ni bila izkazana skladnost, predpisana za opremo III certifikacijske 
kategorije in sicer zaradi odsotnosti podatka, da so rokavice PAN – 8 predmet postopka, 
določenega v drugem ali tretjem odstavku 12. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, pod 
nadzorom priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti. Nadalje je v dopisu navedeno, da 
zaščitne rokavice PAN – 8 ne izpolnjujejo zahtev skladnosti za kategorijo III. Pravilnik o osebni 
varovalni opremi v 4. členu določa kategorije osebne varovalne opreme. Kot kategorija III so 
določene tudi zaščitne rokavice za gasilce. V točki 3.4 je namreč določeno, da v kategorijo III 
spada tudi oprema za nujne posege v okolje z visoko temperaturo, kjer so učinki primerljivi s 
tistimi, kjer je temperatura zraka 100 C ali več in je možna prisotnost infrardečega sevanja, 
plamenov in velikih količin staljenih materialov.  
 
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. V kolikor zavezanec ne bo 
pridobil dodatne dokumentacije za zaščitne rokavice znamke PAN – 8 (razširjenega certifikata 
priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti) je smatrati, da so zaščitne rokavice PAN – 8, 
proizvajalca XY d.o.o. neskladne s harmoniziranimi standardi, zato je bilo potrebno prepovedati 
njihovo uporabo za izvajanje operativnih nalog gasilstva in usposabljanja do odprave neskladij. 
 
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. Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih 
poklicnih gasilcev prav tako predpiše uniformo, čine in oznake gasilcev ter obliko in vsebino 
gasilske izkaznice. 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 



3 
 

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.  
 
Zavezanec je pred izdajo odločbe ostale pomanjkljivosti, ugotovljene na nadzoru, odpravil.  
 
Z odločbo je določen rok za izvršitev ukrepa takoj.  
 
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-UPB 5) 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 
  
Vročiti: 

- zavezancu po ZUP-u 
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