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IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH
NADZOROV IRSVNDN V 2017

Na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2015) določam za leto 2017
izhodišča (kriterije) za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti
Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) in sicer: na
področju varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred
utopitvami in gasilstva:
1. Pri določitvi dejavnosti, v okviru katerih bodo v mesečnih načrtih dela izpostav
inšpektorata določeni specifični subjekti inšpekcijskega nadzora, uporabiti standardno
klasifikacijo dejavnosti.
2. Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati časovno in ciljno usmerjene
akcijske izvedbe nadzorov.
3. Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati predvsem načelo zaščite
javnega interesa oziroma načrtovati inšpekcijski nadzor v tistih dejavnostih, ki z vidika
ogrožanja zaposlenih in okoliškega prebivalstva predstavljajo največje tveganje in
morajo zato v skladu z veljavnimi predpisi izdelati oceno ogroženosti ter načrt oziroma
del načrta zaščite in reševanja oziroma požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije.
4. Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora v okviru dejavnosti upoštevati število
zaposlenih v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah in število ljudi
(otrok, učencev, dijakov, študentov, gojencev, bolnikov, obiskovalcev, stanovalcev,
kupcev, ipd., ki se lahko zadržujejo v posamezni stavbi).
5. Pri določitvi dejavnosti upoštevati predvsem tiste subjekte, ki skrbijo za večje število
ljudi, ki ne morejo v celoti izvajati aktivne vloge na področju varstva pred požarom. To
so slepi ali slabovidni, gluhi ali naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani, duševno bolni ali
imajo kakšno drugo težjo bolezen, zaradi katere je omejena njihova mobilnost. Prav
tako je treba upoštevati tiste subjekte, ki izvajajo oskrbo starejših občanov ter subjekte,
ki skrbijo za ljudi s statusom zapornikov ali gojencev v prevzgojnih domovih.
6. Načrtovati izvedbo inšpekcijskih nadzorov pri vseh tistih subjektih, ki so bili na novo
pooblaščeni za vzdrževanje gasilnikov, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in
načrtov evakuacije, izvajanje usposabljanj in drugih ukrepov varstva pred požarom ter
za požarno varovanje, pri požarnem varovanju tudi gasilske enote, ki to izvajajo. Pri
izvajanju inšpekcijskih nadzorov upoštevati tudi predpise, ki urejajo področje sive
ekonomije in preprečevanja dela na črno.
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7. V okviru inšpekcijskih nadzorov v poklicnih gasilskih enotah preveriti izvajanje
predpisov, ki urejajo področje uporabe osebne zaščitne opreme gasilcev (gasilske
obleke, obutev, rokavice, čelade). Pri poklicnih gasilskih enotah preveriti izpolnjevanje
pogojev za zasedbo delovnega mesta operativnih vodij.
8. V obsegu 15% inšpekcij, ki se načrtujejo na področju varstva pred požarom, načrtovati
tudi nadzor objektov v gradnji in preveriti izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom v
skladu z gradbenim dovoljenjem ter izkazom požarne varnosti.
9. Načrtovati nenapovedane inšpekcijske nadzore na naravnih in bazenskih kopališčih, pri
izposojevalcih plovil ter pri izvajalcih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih
dejavnosti na vodah.
10. Načrtovati izvedbo inšpekcijskih nadzorov na področju načrtov zaščite in reševanja ob
jedrski ali radiološki nesreči, v sklopu priprav na Simulacijo EPREV.
11. Načrtovati izvedbo inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki trgujejo, servisirajo ali
uporabljajo opremo za zaščito pred požarom, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in
ozonu škodljive snovi.
12. Načrtovati izvedbo inšpekcijskih nadzorov, ki so potrebni na podlagi EU direktive, ki
ureja storitev eCall.
13. Zagotoviti uravnoteženost načrta dela med posameznimi področji dela, ki jih v
inšpektoratu v skladu s predpisi, izvajamo na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami.
14. Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati pretečeno obdobje od
zadnjega inšpekcijskega nadzora.
15. Pri določanju dejavnosti in subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati tudi vse tiste
subjekte, pri katerih se inšpekcijski nadzori v preteklem letu niso zaključili.
16. Pri načrtovanju obsega inšpekcijskih nadzorov upoštevati sprejete normative, ki so
določeni za enega inšpektorja ter cilje iz poslovnega plana IRSVNDN.
17. Načrtovati sodelovanje pri ocenjevanju mednarodnih, državnih in regijskih vaj zaščite in
reševanja ter kriznega upravljanja, ki so določene v načrtih za pripravo in izvedbo vaj v
Republiki Sloveniji.
18. Zagotoviti fleksibilnost načrta dela v delih, kjer subjektov inšpekcijskega nadzora ni
mogoče načrtovati na podlagi kriterijev, ki so določeni v teh izhodiščih (prijave pravnih
in fizičnih oseb, izredni dogodki, sodelovanje pri ugotavljanju vzrokov požarov, poostren
nadzor v obdobju razglašene povečane požarne ogroženosti naravnega okolja ipd.)
19. V načrt vključiti tudi inšpekcijske nadzore, ki so opredeljeni v načrtu skupnih akcij v
okviru inšpekcijskega sveta.
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