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IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH
NADZOROV IRSVNDN V 2019

Na podlagi določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07-ZIN-UPB1 in 40/14),
77. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popravek) in Sklepa Vlade RS (št.
06100-4/2015/15 z dne 2. 4. 2015) določam 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, zaščite in
reševanja, varstva pred utopitvami in gasilstva.
V načrtu izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora IRSVNDN za 2019 v največji možni meri
uporabiti standardno klasifikacijo dejavnosti pri določitvi dejavnosti, kjer se načrtuje izvedba
inšpekcijskih nadzorov.
Pri določanju subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati roke ter časovna obdobja oziroma
pretečeno obdobje od zadnjega inšpekcijskega nadzora.
Zagotoviti uravnoteženost načrta dela med posameznimi področji dela, ki jih v inšpektoratu v
skladu s predpisi nadziramo.
Pri načrtovanju obsega inšpekcijskih nadzorov upoštevati sprejete normative glede števila
predvidenih inšpekcijskih nadzorov ter cilje iz poslovnega plana IRSVNDN.

1 Inšpekcijski nadzori na področju varstva pred požarom
Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevati predvsem načelo zaščite javnega
interesa oziroma načrtovati inšpekcijske nadzore v tistih dejavnostih, ki z vidika ogrožanja
zaposlenih in okoliškega prebivalstva predstavljajo največje tveganje in morajo zato v skladu z
veljavnimi predpisi izdelati oceno požarne ogroženost, požarni red, požarni načrt ali načrt
evakuacije.
Upoštevati tudi število zaposlenih v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah in
število uporabnikov objekta (otrok, učencev, dijakov, študentov, gojencev, bolnikov,
obiskovalcev, stanovalcev, kupcev, ipd.), ki se lahko zadržujejo v posamezni stavbi.
Posebno pozornost posvetiti tistim subjektom, ki skrbijo za večje število ljudi, ki ne morejo v
celoti izvajati aktivne vloge na področju varstva pred požarom (slepi ali slabovidni, gluhi ali
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naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani, duševno bolni ali imajo kakšno drugo težjo bolezen, zaradi
katere je omejena njihova mobilnost), subjektom, ki izvajajo oskrbo starejših občanov ali
izvajajo oskrbo bolnih ter subjektom, ki skrbijo za ljudi s statusom zapornikov ali gojencev v
prevzgojnih domovih.
Inšpekcijske nadzore opraviti tudi pri vseh tistih subjektih, ki so bili pooblaščeni za vzdrževanje
gasilnikov, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije, za izvajanje
usposabljanj in drugih ukrepov varstva pred požarom ter za izvajanje požarnega varovanja.
Posebno pozornost posvetiti večjim javnim prireditvam ter nadzorom v nakupovalnih centrih v
času velikonočnih in novoletnih praznikov.
1.1 Inšpekcijski nadzori na podlagi Gradbenega zakona
Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih objektov na podlagi Gradbenega zakona preverjajo
predvsem izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom v zvezi z izpolnjevanje pogojev
iz gradbenega in uporabnega dovoljenja ter uporabo objekta.
Pri določanju subjektov upoštevati predvsem stopnjo javnega interesa ob upoštevanju kriterijev:
- zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 37/18) - glede na
zahtevnost gradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni, enostavni objekt),
- klasifikacija objekta po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 37/18) - glede na
CC-SI klasifikacijo (javni objekt: šola, vrtec, bolnišnica, industrijski objekt, poslovni
objekt, večstanovanjski objekt, …),
- predvideno število uporabnikov objekta,
- višina objekta,
- faza gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela).
1.2 Inšpekcijski nadzori na podlagi Zakona o dimnikarskih storitvah
Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih zavezancev na podlagi Zakona o dimnikarskih storitvah
izvajajo nadzore praviloma na podlagi obvestil dimnikarskih družb v sklopu katerega se
ugotavlja predvsem izpolnjevanje varstva pred požarom.
1.3 Inšpekcijski nadzori opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu
škodljive snovi
Načrtovati izvedbo inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki uporabljajo opremo za zaščito pred
požarom, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi ter pri zavezancih, ki
prodajajo opremo, ki ni hermetično zaprta.

2 Inšpekcijski nadzori na področju zaščite in reševanja
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 dele načrta zaščite in reševanja.
Izvesti inšpekcijske nadzore načrtov zaščite in reševanja v občinah, kjer niso bili pregledani v
zadnjih štirih letih.

Izvesti inšpekcijske nadzore v posameznih organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo,
proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo jedrske snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in
opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek
nesreče, ali upravljajo velike infrastrukturne in druge sisteme in morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja.
V organizacijah, ki so uvrščene med obrate večjega tveganja za okolje izvesti inšpekcijske
nadzore načrtov zaščite in reševanja, če niso bili izvedeni 2018.
Načrtovati tudi inšpekcijske nadzore glede uporabe in vzdrževanja zaklonišč.
3 Inšpekcijski nadzori na področju varstva pred utopitvami
Izvesti nenapovedane inšpekcijske nadzore na naravnih in bazenskih kopališčih ter pri
izposojevalcih plovil in pri izvajalcih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na
vodah.
Izvesti inšpekcijske nadzore pri izvajalcih usposabljanj za reševalce iz vode in glede izvajanja
ukrepov varstva pred utopitvami na javnih prireditvah ob, v in na vodi.

4 Inšpekcijski nadzori na področju gasilstva
V okviru inšpekcijskih nadzorov v poklicnih gasilskih enotah, drugih gasilskih enotah širšega
pomena ter osrednjih prostovoljnih gasilskih društvih preveriti:
- izpolnjevanje kadrovskih pogojev za kategorijo gasilske enote;
- veljavnost zdravniških spričeval;
- izvajanje predpisov, ki urejajo področje uporabe osebne zaščitne opreme gasilcev (gasilske
obleke, obutev, rokavice, čelade);
- izpolnjevanje obveznosti po pogodbah za izvajanje nalog širšega pomena.

5 Prijave pravnih in fizičnih oseb
Prijave začeti obravnavati najkasneje v 30 dneh po prejemu. Pri določanju vrstnega reda
obravnave prijav upoštevati vse zgoraj navedene kriterije po posameznih področjih. Posebno
pozornost je treba nameniti prijavam, iz katerih vsebine je razbrati, da so neposredno ogrožena
človeška življenja oziroma bi lahko nastala večja materialna škoda.
Prijave, povezane z nadzorom na podlagi Gradbenega zakona, inšpektorjem dodeljuje vodja
sektorja za inšpekcijski nadzor.
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi prijave in sprejetju zadnjega ukrepa oziroma
po ustavitvi postopka obvestiti prijavitelja, če je to zahteval.

Poleg navedenega zagotoviti fleksibilnost načrta dela v delih, kjer subjektov inšpekcijskega
nadzora ni mogoče načrtovati na podlagi kriterijev, ki so določeni v teh izhodiščih (druge prijave
pravnih in fizičnih oseb, izredni dogodki, sodelovanje pri ugotavljanju vzrokov požarov, poostren
nadzor v obdobju razglašene povečane požarne ogroženosti naravnega okolja, ipd.).
V načrt dela vključiti tudi inšpekcijske nadzore, ki so opredeljeni v načrtu skupnih akcij v okviru
inšpekcijskega sveta ter skupnih nadzorov subjektov z okoljevarstvenimi dovoljenji.

Pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov je treba poleg materialnih predpisov, Zakona o
inšpekcijskem nadzoru, Zakona o splošnem upravnem postopku ter Zakona o prekrških,
upoštevati tudi predpise, ki urejajo področje sive ekonomije in preprečevanja dela na črno.
Poleg inšpekcijskih nadzorov načrtovati tudi 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.
Inšpekcijske zadeve dodeljujejo glavni inšpektor, vodja sektorja za inšpekcijski nadzor in vodje
izpostav v skladu s splošnimi in internimi predpisi o upravljanju dokumentarnega gradiva, v
skladu s krajevno pristojnostjo in v skladu s temi izhodišči.
Inšpekcijske nadzore na podlagi Gradbenega zakona na območju Republike Slovenije izvaja
skupina inšpektorjev, ki jo posebej za to določi glavni inšpektor.
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