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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 
1000 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) ter 50. in 54. člena Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 ZVPoz – UPB1, 9/11 in 83/12) po uradni dolžnosti v zadevi 
varstva pred požarom A.B. (v nadaljevanju zavezancu) naslednjo 
 
 
    O   D   L   O   Č   B   O 
 
 
1. A.B. (v nadaljevanju: zavezanec) mora odpraviti naslednje pomanjkljivosti s področja varstva 
pred požarom:  
 

- Izvesti meritve električnih in strelovodnih instalacij. 
 

2. Rok za odpravo pomanjkljivosti je 31. 1. 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, 1000 Ljubljana. 
 
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 

O b r a z l o ž i t e v 

 
1. Dne 14. 5. 2014 je bil opravljen redni inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Pri nadzoru je bilo 

ugotovljeno dejansko stanje, da zavezanec ni imel izvedenih meritev električnih in strelovodnih 
instalacij. 

 
- Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec nima opravljenih meritev električnih in 

strelovodnih instalacij, kot to določa Požarni red podjetja, kjer je navedeno, da je potrebno 
izvajati redne meritve električnih in strelovodnih instalacij. Glede na navedeno je 
zavezanec sicer izpolnil določilo 2. točke 35. člena ZVPoz, ki določa, da mora lastnik 
ali uporabnik poslovnih in industrijskih  prostorov določiti požarni red, ki vsebuje ukrepe 
varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved 
kajenja, uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam, kjer je to prepovedano, 
odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno 
ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov, vendar 



 

 

pa ni poskrbel za izvedbo vseh navedenih ukrepov za varstvo pred požarom, kamor 
spadajo tudi meritve električnih in strelovodnih instalacij. Zavezanec mora zagotoviti 
izvedbo ukrepov, ki jih je v požarnem redu določil kot ukrep za preprečevanje možnosti 
nastanka požara  ter vzpostaviti redno kontrolo in evidenco o izvajanju teh ukrepov, kar 
pa posebej določa drugi odstavek 12. člena Pravilnika o požarnem redu, kjer je 
opredeljeno, da se evidence o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred 
požarom, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, njihovem vzdrževanju, 
servisiranju, pregledih in preizkusih ter usposabljanju zaposlenih za varstvo pred 
požarom vodijo v skladu s posebnimi predpisi. Zavezanec mora izvesti meritve 
električnih in strelovodnih instalacij, kot je določeno v prvi alineji 1. točke izreka te 
odločbe. 

Rok za odpravo vseh pomanjkljivosti je 31. 1. 2015. 
 
V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po preteku rokov obvestiti Inšpektorat 
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavo Ljubljana, Prule 27, 1000 
Ljubljana 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-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. 
 
 
Vročiti: 
Zavezancu po ZUP-u 
           
                                              INŠPEKTOR 
 
 
 
 
 
 

 


