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Zap. 
št. Naloga Aktivnosti

1.
Inšpekcijski nadzor v objektih za 
zdravstveno in socialno varstvo (po SKD - 
področje Q)

1. Bolnišnična zdravstvena dejavnost - VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 3 ali več let 
in ZIR sile in ukrepi pandemija– pri bolnišnicah;

2. Socialno varstvo z nastanitvijo - VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 3 ali več let; ZIR 
sile in ukrepi;

3. Ostale dejavnosti znotraj področja Q - VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več 
let;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

2.
Inšpekcijski nadzor v objektih 
predelovalne dejavnosti
(po SKD - področje C)

1. Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti - VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil 
pregledan 5 ali več let;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

3. Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino
(po SKD - področje G)

1. Trgovina na drobno;
2. Trgovina na debelo;
3. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil;
4. Bencinski servisi

 od 1. in 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let;
5. Nadzor v nakupovalnih centrih in trgovinah na drobno v času velikonočnih in novoletnih praznikov

 VPP: proste evakuacijske poti, načrt evakuacije, usposabljanje za evakuacijo, požarni načrt;
6. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

4.
Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in 
skladiščenje
(po SKD - področje H)

1. Skladiščenje;
2. Ostale dejavnosti znotraj področja H

 pri 1. in 2.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let;
3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.



5. Inšpekcijski nadzor gostinskih objektov 
(po SKD - področje I)

1. Gostinske nastanitvene dejavnosti razen avtokampov;
2. Dejavnost strežbe jedi in pijač;
3. Ostale dejavnosti znotraj področja I

 pri 1. do 3.: VPP v celoti po ZVPoz; če objekt ni bil pregledan 5 let ali več, razen v objektih, v 
katerih se zadržuje več kot 100 ljudi, če objekt ni bil pregledan 3 leta ali več;

4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

6.

Inšpekcijski nadzor v objektih za 
dejavnosti javne uprave in obrambe, 
dejavnost obvezne socialne varnosti
(po SKD - področje O)

1. Dejavnost javne uprave;
2. Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost;
3. Ostale dejavnosti znotraj področja O

 pri 1. do 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let; pri sodiščih in 
zaporih, če niso bili pregledani 3 ali več let,

 pri 1.: regijski načrti ZIR za poplave;
4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

7.
Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih 
izobraževanju
(po SKD - področje P)

1. Predšolska vzgoja;
2. Osnovnošolsko izobraževanje;
3. Srednješolsko izobraževanje;
4. Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 pri 1. do 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 3 ali več let,
 pri 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let,
 pri 1. do 4.: ZIR sile in ukrepi pandemija;

5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.



8.

Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih 
kulturni, razvedrilni in rekreacijski 
dejavnosti
(po SKD - področje R)

1. Objekti za kulturne prireditve in kinodvorane;
2. Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
3. Športne in druge dejavnosti za prosti čas;
4. Ostale dejavnosti znotraj področja R

 pri 1. do 3.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 3 ali več let,
 pri 4.: VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let;

5. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

9. Inšpekcijski nadzor v objektih za poslovno 
dejavnost

1. Razne poslovne dejavnosti
 VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 5 ali več let.

10.
Inšpekcijski nadzori na podlagi Uredbe o 
skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na 
prostem 

Skladišča, kjer se na prostem hkrati skladišči 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov - skladišča 
trdnih gorljivih odpadkov pri izvirnih povzročiteljih (začasno skladiščenje), pri zbiralcih (predhodno 
skladiščenje) in obdelovalcih. 

11. Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se 
opravljajo verski obredi 

Večji objekti, v katerih se opravljajo verski obredi - ZVPoz – požarni red, izvleček požarnega reda, 
načrt evakuacije, namestitev gasilnih aparatov.

12.

Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v 
delovnem procesu uporabljajo, 
proizvajajo, skladiščijo (pretovarjajo) 
nevarne snovi (SEVESO zavezanci)

1. SEVESO zavezanci, ki so vir večjega tveganja - ZIR načrti in sile;
2. SEVESO zavezanci, ki so vir večjega tveganja - VPP v celoti po ZVPoz;
3. SEVESO zavezanci, ko so vir manjšega tveganja - VPP v celoti po ZVPoz 

 pri 1. do 3.: če objekt ni bil pregledan 3 ali več let;
4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

13. Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih 
objektih

1. Večstanovanjski objekti z več kot 40 stanovanji - VPP v celoti po ZVPoz, če objekt ni bil pregledan 
vsaj 5 let;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.



14.

Inšpekcijski nadzor pooblaščenih 
organizacij za: 

 izvajanje ukrepov VPP,
 požarno varovanje,
 vzdrževanje gasilnikov

1. Inšpekcijski nadzor pooblaščenih organizacij ali še izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila:
 novi pooblaščenci - izdelava PR, PN, NE, izvajanje usposabljanj in drugih ukrepov VPP,
 novi pooblaščenci - požarno varovanje;

2. Inšpekcijski nadzor pooblaščenih organizacij ali še izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila:
 pooblaščenci - za pregledovanje brezhibnosti delovanja gasilnikov po navodilih proizvajalca 

ter za servisno vzdrževanje gasilnikov;
3. Nadzor nad sivo ekonomijo ter delom na črno;
4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

15. Inšpekcijski nadzor v poklicnih gasilskih 
enotah

1. Inšpekcijski nadzori pri GE, ki izvajajo požarno varovanje; 
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

16. Inšpekcijski nadzor gasilskih enot širšega 
pomena, razen poklicnih

1. Inšpekcijski nadzori glede:
 zdravniških spričeval – če nadzor ni bil opravljen v zadnjih 5 letih,
 izpolnjevanja obveznosti po pogodbah za opravljanje nalog GEŠP,
 uporaba osebne varovalne opreme – gasilske čelade ter obleka, obutev, rokavice – če še 

niso bili pregledani;
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

17. Inšpekcijski nadzor v gasilskih društvih
1. Zdravniška spričevala, uporaba osebne varovalne opreme, izpolnjevanje kadrovskih pogojev – v 

GE, ki niso GEŠP (cca 150 GE);
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

18. Inšpekcijski nadzor zaklonišč 1. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

19. Inšpekcijski nadzor po predpisih o varstvu 
pred utopitvami

1. Vsa naravna in bazenska kopališča – nenapovedani nadzori;
2. Izposojevalci plovil – nenapovedani nadzori;
3. Izvajalci raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah – nenapovedani nadzori;
4. Dokončanje postopkov iz preteklih let.



20. Inšpekcijski nadzor na področju zaščite in 
reševanja v občinah

1. V občinah, ki niso bile pregledane v zadnjih 4 letih:
 organiziranje ZIR: normativna urejenost, usposobljenost in popoljnjenost sil ZRP - 

zahtevanih po uredbi;
2. V občinah s SEVESO zavezanci, ki so vir večjega tveganja:

 Načrti ZIR: izdelava, ažuriranje, vzdrževanje,
 Organiziranje ZIR: organizacija, usposobljenost in popoljnjenost sil ZRP, izvajanje vaj,
 Objave na spletu – objava potrebnih informacij;

3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

21. Inšpekcijski nadzor organizacij, ki morajo 
izdelati načrte ZIR

1. V organizacijah, ki morajo izdelati načrte ZIR po merilih iz Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

22. Inšpekcijski nadzor javnih prireditev 1. Večje javne prireditve (VPP);
2. Prireditve na, ob in v vodi.

23. Inšpekcijski nadzor na podlagi 
Gradbenega zakona

1. V času gradnje glede izpolnjevanja bistvene zahteve varstva pred požarom ter izpolnjevanje 
pogojev iz gradbenega dovoljenja povezanih s področjem varstva pred požarom;

2. Inšpekcijski nadzor glede prijav na področju gradbene zakonodaje;
3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

24.
Inšpekcijski nadzor enot in služb za 
zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), ki jih 
organizira država

1. Enote in službe za ZRP, ki jih organizira država; 
2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

25. Inšpekcijski nadzor na podlagi Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju

1. Izvajanje nadzora ob razglašeni povečani požarni ogroženosti, tudi nadzor pri Slovenskih 
železnicah;

2. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

26. Inšpekcijski nadzor na podlagi ZDimS 1. Inšpekcijski nadzor na podlagi obvestil dimnikarjev;
2. Inšpekcijski nadzor pri uporabnikih dimnikarskih storitev.



27.
Inšpekcijski nadzor na podlagi programa 
Skupnih koordiniranih akcij inšpekcijskih 
služb in Policije

Inšpekcijski nadzori na podlagi plana skupnih inšpekcij IS in RKI.

28. Inšpekcijski nadzor na podlagi prijav
1. Inšpekcijski nadzor na podlagi prijav;
2. Inšpekcijski nadzor objektov na podlagi obvestil preglednikov APZ;
3. Dokončanje postopkov iz preteklih let.

29. Drugi inšpekcijski nadzori Novo dodeljene naloge zaradi uveljavitve oziroma sprememb zakonov ter podzakonskih aktov.

30.
Sodelovanje na vajah obrambnega 
sistema in v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

1. Sodelovanje na vajah:
 kriznega upravljanja (državne vaje, vaje EU in NATO);

1. Ocenjevanje vaj po načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu VNDN:
 državne vaje po načrtu, 
 regijske vaje po načrtu,
 občinske vaje po potrebi.

31. Dokončanje postopkov iz preteklih let Dokončanje postopkov iz preteklih let, če naloge/aktivnosti ni več v tem načrtu.

Opombe: 
 GEŠP – gasilske enote širšega pomena, GE – gasilske enote
 IS in RKI – Inšpekcijski svet in regijske koordinacije
 PR – požarni red, PN – požarni načrt, NE – načrt evakuacije
 razvrstitev po SKD pomeni razvrstitev po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS, št. 69/07 in spremembe)
 ZVPoz – Zakon o varstvu pred požarom
 VNDN – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 VPP – varstvo pred požarom



 ZDimS – Zakon o dimnikarskih storitvah
 ZRP – zaščita, reševanje in pomoč
 ZIR – zaščita in reševanje

mag. Boris Balant
GLAVNI INŠPEKTOR

                                                                                             Soglašam:
                                                                                        mag. Matej Tonin
                                                                                 MINISTER ZA OBRAMBO
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