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POVZETEK
V "Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2004" je prikazana organiziranost ter pristojnosti Inšpektorata Republike
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat) v skladu z obstoječo zakonodajo Republike Slovenije ter podroben pregled
števila opravljenih nalog v letu 2004 z primerjalnim pregledom števila opravljenih nalog v
letu 2003 in najpogostejše ugotovitve ob inšpekcijskem pregledu.
Inšpektorat je opravil skupaj 22.752 nalog, od tega 16.712 nalog na področju upravnih zadev
(18.773 v letu 2003) in 6.040 nalog na področju inšpekcijskega nadzora (5.490 v letu 2003).
Na upravnem področju varstva pred požarom je inšpektorat izdal 12.005 soglasij, mnenj in
projektnih pogojev od tega 396 smernic za pripravo prostorskih aktov, 375 mnenj k
predlogom prostorskih aktov, 3.791 projektnih pogojev, 5.784 požarnih soglasij k projektom
za pridobitev gradbenega dovoljenja, 305 odločbe o zavrnitvi izdaje požarnega soglasja,
1.339 soglasij k uporabnim dovoljenjem in 15 mnenj k obratovalnim dovoljenjem za naravna
kopališča. Inšpektorji so sodelovali pri 707 lokacijskih ogledih in prostorskih konferencah ter
3.114 tehničnih pregledih.
Sodelovali so v 95 komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ter v 179 intervencijah ob
požaru, eksploziji ali drugi nesreči.
Na področju varstva pred požarom je inšpektorat opravil 3.449 inšpekcijskih pregledov, od
tega 2.445 v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, 434 v stanovanjskih ali
drugih bivalnih in gospodarskih objektih, 48 v društvih ali drugih nevladnih organizacijah, 34
v občinah, 5 v ministrstvih ali drugih državnih organih in 10 v vojaških objektih. Izdanih je
bilo 1.249 ureditvenih odločb za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom.
Na področju zaščite in reševanja je inšpektorat opravil 450 inšpekcijskih pregledov, od tega
167 v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, 146 v občinah, 19 v društvih in
drugih nevladnih organizacijah, 49 v zakloniščih in 119 v kopališčih. Izdanih je bilo 153
ureditvenih odločb za odpravo pomanjkljivosti na področju zaščite in reševanja ter 15 mnenj
k obratovalnim dovoljenjem kopališč. Poleg tega je inšpektorat spremljal naslednje vaje: vajo
zaščite, reševanja in pomoči "NEVARNA SNOV – Ormož 2004", državno vajo zaščite,
reševanja in pomoči "POTRES 2004" ter vodstveno obrambno-zaščitno vajo kriznega vodenja
in upravljanja " CMX 04".
Inšpektorat je na skupnem področju varstva pred požarom ter zaščite in reševanja opravili 159
skupnih inšpekcijskih pregledov. Od tega je bilo 117 inšpekcijskih pregledov v gospodarskih
družbah, zavodih ali drugih organizacijah, 4 v občinah, 5 v društvih ali drugih nevladnih
organizacijah, 4 v stanovanjskih ali drugih bivalnih ali gospodarskih objektih, 19 v
zakloniščih. Na skupnem delovnem področju je bilo izdanih 32 ureditvenih inšpekcijskih
odločb o odpravi pomanjkljivosti.
Iz podatkov je razvidno, da je inšpektorat v primerjavi s preteklim letom skupaj opravil za
6.2% manj nalog, vendar so bile to upravne naloge povezane s sodelovanjem v postopkih
graditve objektov, ki so odvisne od pripada vlog oziroma od intenzitete gradnje v Sloveniji.

Smo pa na račun zmanjšanega števila upravnih nalog kar za 9.2% povečali število
inšpekcijskih pregledov, kar je vsekakor podatek, ki priča o tem, da smo se v inšpektoratu z
rednim spremljanjem letnega in mesečnih programov dela, učinkovito odzvali na zmanjšan
pripad upravnih nalog.
Pri inšpekcijskih pregledih tako na področju varstva pred požarom kot na področju zaščite in
reševanja inšpektorat ugotavlja, da različni vzroki pogojujejo nezadovoljivo stanje v
posameznih subjektih. Nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti se v glavnem odražajo v
pomanjkljivem usposabljanju zaposlenih, slabem vzdrževanju sredstev, ki so namenjena
zaščiti in reševanju, slabi interni ureditvi varstva pred požarom v posameznih subjektih
oziroma pomanjkljivih načrtih s področja zaščite in reševanja.
Zakonodaja na področju varstva pred požarom, predvsem podzakonski predpisi na področju
graditve objektov in urejanja prostora, je še vedno zastarela, vendar ugotavljamo, da se počasi
posodablja.
V inšpektoratu je poleg glavnega inšpektorja sistemiziranih 66 delovnih mest. Od tega je 51
inšpektorjev in 15 strokovno tehničnih in administrativnih sodelavcev. Ob koncu leta 2004 je
bilo zaposlenih 66 delavcev, in sicer 51 inšpektorjev in 15 strokovno tehničnih in
administrativnih sodelavcev. Med zaposlenimi je 30 žensk in 36 moških.
V letu 2004 je inšpektorat organiziral in izvedel dva letna posveta za vse delavce
inšpektorata. Posamezni inšpektorji so se udeležili več domačih in tujih mednarodnih
seminarjev, strokovnih delavnic, sejmov ter posvetov. Ob delu so se v letu 2004 izobraževali
štirje zaposleni, eden za pridobitev zahtevane izobrazbe, ki je izobraževanje tudi zaključil,
trije pa za pridobitev višje izobrazbe od zahtevane, ki pa izobraževanje še nadaljujejo.
Inšpektorat pri svojem delu aktivno sodeluje pri programih drugih organizacij, predvsem v
programih Gasilske zveze Slovenije, programih usposabljanj v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje na Igu. Inšpektorji so člani izpitnih komisij za serviserje gasilnikov,
pooblaščence za varstvo pred požarom, poklicne gasilce, inšpektorje za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami in komisiji za preizkus znanja v skladu z zakonom o
prekrških. Glavni inšpektor sodeluje pri delu predsedstva in poveljstva Gasilske zveze
Slovenije, sodeluje v Inšpekcijskem svetu, vodi podkomisija za varstvo pred požarom stalne
Slovensko-Hrvaške mešane komisije za varstvo pred nesrečami ter je stalni član slovenske
delegacije nacionalnega komiteja mednarodne gasilske organizacije CTIF.
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1
1.1

ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI
Organiziranost

Inšpektorat je organ v sestavi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. V skladu s
pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo in
organov v sestavi deluje v njegovem okviru naslednje organizacijske enote:
– Sektor za inšpekcijski nadzor in
– izpostave: Celje, Koper, Gorenjska, Posavje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.

1.2

Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so predvsem opredeljene z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 64/94, 33/00-odl. US, 87/01 ZMatD, 52/02 – ZDU-1 in 41/04 ZVO-1), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni
list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1), Zakonom o gasilstvu (Zgas, Uradni list
RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28/00) in Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU
Uradni list RS, št. 44/00 in 110/02 - ZGO-1) in drugimi predpisi.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora poleg naštetih zakonov pri odločanju o pravicah,
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske
postopke urejajo tudi posamezni predpisi s področja prostorskega planiranja, graditve
objektov, nevarnih snovi, prometa in varstva naravnega okolja.
Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvajajo nadzor na področju
varstva pred požarom, zaščite in reševanja in varstva pred utopitvami, predvsem nad:
– načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih
oziroma dejavnostih;
– usklajenostjo projektne, tehnične in druge dokumentacije s predpisi o varstvu pred
požarom;
– delovanjem gasilskih enot;
– pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
– vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah;
– izvajanjem usposabljanja zaposlenih;
– izvajanjem preventivnih ukrepov;
– izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– stanjem načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
– izvajanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
– usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, nadzor nad usposabljanjem za
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in nad usposabljanjem za tehnično
potapljanje;
– nadzor nad razporejenimi potapljači;
– nadzor nad urejenostjo posameznih kopališč glede reševalcev iz vode in zagotavljanja
predpisane reševalne opreme in sredstev;
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– nadzor nad organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in organizatorji
dejavnosti v prostem času in prireditev na, v in ob vodi glede reševalcev iz vode in
zagotavljanja predpisane reševalne opreme in sredstev;
– nadzor nad izposojevalnicami opreme in sredstev, ki so namenjena športnim dejavnostim
in dejavnostim v prostem času;
– nadzor nad gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
– opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Na podlagi zakona o graditvi objektov, zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu pred
požarom izdajajo inšpektorji smernice za pripravo prostorskih aktov, mnenja k predlogom
prostorskih aktov, projektne pogoje in požarna soglasja k projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja, soglasja k uporabnim dovoljenjem.
Na podlagi zakona o varstvu pred utopitvami izdajajo inšpektorji mnenja k obratovalnim
dovoljenjem za naravna kopališča.
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2

2.1

STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH
NALOGAH
Pregled števila vseh opravljenih nalog v letu 2004 1

V letu 2004 so inšpektorji Inšpektorata opravili skupaj 22.752 (24.263) 2 nalog, kar je za 6,2
odstotka manj kot leto prej. Od tega je bilo opravljenih 16.712 (18.773) nalog na področju
upravnih zadev in 6.040 (5.490) nalog na področju inšpekcijskega nadzora.
Iz zbranih podatkov o opravljenem delu Inšpektorata v letu 2004 je razvidno, da je bilo 73,5
(77,4) odstotkov dela opravljenega na področju upravnih zadev in 26,5 (22,6) odstotkov na
področju inšpekcijskega nadzora.

Upravne naloge
73,5%

Inšpekcijski nadzor
26,5%

Inšpektorji so v letu 2004 izdali 12.005 (14.183) soglasij, mnenj in projektnih pogojev od tega
396 (178) smernic za pripravo prostorskih aktov, 375 (62) mnenj k predlogom prostorskih
aktov, 3.791 (1.623) projektnih pogojev, 5.784 (8.052) požarnih soglasij k projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja, 305 (191) odločbe o zavrnitvi izdaje požarnega soglasja,
1.339 (2.451) soglasij k uporabnim dovoljenjem in 15 mnenj k obratovalnim dovoljenjem za
naravna kopališča. Opravili so 4.132 (4.913) ogledov, obravnav ali sodelovali v raznih
komisijah in intervencijah od tega 707 lokacijskih ogledov, sodelovali so pri 3.151 tehničnih
pregledih, v 95 komisijah za ugotavljanje vzrokov požara ali eksplozije ter na 179
intervencijah.
Inšpekcijskih pregledov so inšpektorji opravili skupaj 4.058 (3.715) ali za 9,2 odstotkov več
kot leto prej. Od tega je bilo opravljenih 2.729 (2.780) inšpekcijskih pregledov v
gospodarskih družbah, zavodih ali drugih organizacijah, 184 (83) inšpekcijskih pregledov v
občinah, 72 (98) v društvih ali drugih nevladnih organizacijah, 438 (597) v stanovanjskih in
drugih bivalnih ali gospodarskih objektih, v ministrstvu ali drugem državnem organu 6 (10), v

1
2

Podrobnejši številčni pregled opravljenih nalog se nahaja v Prilogi 1.
Številke v oklepaju so podatki za leto 2003.
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vojaških objektih 11 (11), v zakloniščih 91 (20), na kopališčih 119 (116) ter 408 inšpekcijskih
pregledov na podlagi prijav strank.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov so inšpektorji izdali 1.434 (1.403)
inšpekcijskih ureditvenih odločb, izdanih je bilo 309 odločb o podaljšanju roka, 125 sklepov
o ustavitvi postopka na podlagi zakona o inšpekciji in 114 sklepov v upravnih postopkih.
Sodniku za prekrške je bilo prijavljenih 11 (17) fizičnih in pravnih oseb. Mandatno kazen na
kraju prekrška so inšpektorji izrekli 5-krat (32) oziroma izdali potrdila o prekršku (plačilni
nalog).
Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so v letu 2004 poleg zgoraj
navedenih nalog opravili tudi 7.001 (8.636) ostalih pomembnih nalog, ki niso zajete v redno
statistično obdelavo, kot so: strokovne obravnave, nadzor v naravnem okolju, obravnave za
razne prireditve, ogled in spremljanje vaj, komisijski ogledi za dovoljenje za obrt, nadzor nad
izvajanjem dimnikarskih storitev-opozorila, pregledi opreme pri vzdrževalcih idr.), sodelovali
na 1285 (1.057) sestankih in na 587 (450) posvetih.
2004
2003
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Mnenja k predlogom prostorskih aktov
8. Soglasja k uporabnim dovoljenjem
Projektni pogoji
9. Sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov
Požarna soglasja k projektom za pridobitev
10. Intervencije ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči
gradbenega dovoljena
5. Odločbe o zavrnitvi izdaje požarnega soglasja 11. Inšpekcijski pregledi
6. Lokacijski ogledi in obravnave
12. Ureditvene odločbe

1.
2.
3.
4.

2.2

Pregled opravljenih nalog na področju varstva pred
požarom

Največ nalog na področju varstva pred požarom je inšpektorat opravil na področju upravnih
nalog, kjer je v letu 2004 izdal skupaj 12.005 (12.310) raznih smernic, mnenj in soglasij. Od
tega je bilo izdanih 396 (178) smernic za pripravo prostorskih aktov, 375 (62) mnenj k
predlogom prostorskih aktov, 3.791 (1.623) projektnih pogojev, 5.784 (8.052) požarnih
soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, 305 (191) odločbe o zavrnitvi
izdaje požarnega soglasja, 1.339 (2.451) soglasij k uporabnim dovoljenjem.
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Na podlagi določil zakona o urejanju prostora in zakona o graditvi objektov inšpektorji ne
izdajajo več soglasij k lokacijam, izdajajo pa smernice za pripravo prostorskih aktov, mnenja
k predlogom prostorskih aktov, namesto požarnih soglasij h gradbenim dovoljenjem in
enotnim gradbenim dovoljenjem pa izdajajo požarna soglasja k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Opravili so 707 (783) lokacijskih ogledov in obravnav, 3.151 (3.807) tehničnih pregledov,
sodelovali v 95 (97) komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ali eksplozij, pri
intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči pa so sodelovali v 179 (226) primerih.
Inšpekcijskih pregledov na področju varstva pred požarom je bilo opravljenih skupaj 3449
(3.308), kar je za 114 pregledov več ali za 4,2 odstotkov več kot leto prej. Največ
inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v gospodarskih družbah, zavodih in drugih
organizacijah, in sicer 2.445 (2.533); od tega je bilo opravljenih 1.870 (1.886) rednih
pregledov, 426 (385) ponovnih pregledov in 149 (262) izrednih pregledov. V stanovanjskih
ali drugih bivalnih in gospodarskih objektih je bilo opravljenih 434 (594) rednih inšpekcijskih
pregledov. V društvih ali drugih nevladnih organizacijah je bilo opravljenih 48 (85)
inšpekcijskih pregledov; od tega 32 (62) rednih pregledov, 6 (11) ponovnih in 10 (12)
izrednih pregledov. V občinah je bilo opravljenih 34 (71) inšpekcijskih pregledov; od tega 13
(1) rednih, 6 (8) ponovnih in 15 (62) izrednih inšpekcijskih pregledov. V ministrstvu ali
drugem državnem organu je bilo opravljenih 5 (10 inšpekcijskih pregledov. V vojaških
objektih pa je bilo opravljenih 10 (11) rednih inšpekcijskih pregledov. Opravili so tudi 406
inšpekcijskih pregledov na podlagi prijav strank.
Predlog sodniku za prekrške s področja varstva pred požarom je bil podan v 11 (17) primerih.
Mandatno kaznovanih je bilo 5 (32) oseb.
Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so v letu 2004 izdali 1.249
(1.338) inšpekcijskih ureditvenih odločb za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred
požarom.

2.3

Pregled opravljenih nalog na področju zaščite in reševanja

V letu 2004 so inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju
zaščite in reševanja opravili skupaj 450 (207) inšpekcijskih pregledov. Največ inšpekcijskih
pregledov je bilo opravljenih v gospodarskih organizacijah, in sicer 167 (74); od tega je bilo
opravljenih 108 (46) rednih pregledov, 50 (24) ponovnih pregledov in 9 (4) izrednih
pregledov. V občinah je bilo opravljenih 146 (8) inšpekcijskih pregledov; od tega 115 (4)
rednih, 28 (0) ponovnih in 3 (4) izredni inšpekcijski pregledi. V društvih ali drugih nevladnih
organizacijah je bilo opravljenih 19 (10) rednih inšpekcijskih pregledov; od tega 11 (8)
rednih, 1 ponoven in 7 (2) izrednih inšpekcijskih pregledov. V zakloniščih pa je bilo
opravljenih 91 (5) inšpekcijskih pregledov. Opravljena sta bila tudi 2 inšpekcijska pregleda na
podlagi prijav strank.
Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti na področju zaščite in reševanja so inšpektorji izdali
153 (38) inšpekcijskih ureditvenih odločb.
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2.4

Pregled opravljenih skupnih inšpekcijskih pregledov s
področja varstva pred požarom in s področja zaščite in
reševanja

Inšpektorji so v letu 2004 opravili 159 (200) skupnih inšpekcijskih pregledov s področja
varstva pred požarom in s področja zaščite in reševanja. Od tega: 117 (173) inšpekcijskih
pregledov v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, 4 (4) v občini, 5 (3) v društvu
ali drugi nevladni organizaciji in 4 (3) v stanovanjskem ali drugem bivalnem ali
gospodarskem objektu.
Z obeh delovnih področij so inšpektorji izdali 32 (27) ureditvenih inšpekcijskih odločb o
odpravi pomanjkljivosti.

2.5

Pregled opravljenih nalog na področju varstva pred
utopitvami

V kopališčih je bilo opravljenih 119 (110) inšpekcijskih pregledov.
Inšpektorji so izdali tudi 15 (10) mnenj k obratovalnim dovoljenjem kopališč za naravna
kopališča.
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3

VARSTVO PRED POŽAROM

3.1

Podjetja, ki predstavljajo vir večjega ali manjšega tveganja
za okolje

V letu 2004 je bil opravljen inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki so v skladu z
uredbo o ukrepih za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami, ki
povzema Direktivo Evropskega sveta 96/82/EC o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč z
nevarnimi snovmi (v nadaljevanju. »Seveeso« direktiva) opredeljene kot organizacije večjega
ali manjšega tveganja za okolje.
Glavni namen inšpekcijskega nadzora je bil, da se ugotovi, ali so gospodarske družbe
izpolnile zahteve iz tretjega odstavka 20. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja, ki so bile:
1. do 30.7.2004 posredovati zahtevane podatke pristojnemu občinskemu organu za
izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja za nesreče z nevarnimi snovmi ter
2. izdelati kratek opis izrednih dogodkov, ki se lahko razvijejo v nesrečo.
Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v 57 gospodarskih družbah od katerih jih je bilo 22 oz.
38,6% večjega vira in 35 oz. 61,4% manjšega vira tveganja za okolje.
Ob inšpekcijskem nadzoru smo ugotovili:
•

od 22 virov večjega tveganja je 63,64 % zavezancev do dneva inšpekcijskega nadzora
posredovalo podatke pristojnim občinam, 31,82 % jih tega ni storilo, 4.54% oz. 1
gospodarska družba je že pred inšpekcijskim nadzorom prenehala z dejavnostjo.

•

od 35 virov manjšega tveganja je samo 25,71 % zavezancev do dneva inšpekcijskega
nadzora posredovalo podatke pristojnim občinam, 62,86 % jih tega ni storilo, 8,57 %
jih je poslalo tako pomanjkljive podatke, da jih bodo morali dopolniti, 2,86% oz. 1
gospodarska družba je še pred inšpekcijskim nadzorom obvestila Ministrstvo za okolje
in prostor o zmanjšani količini nevarnih snovi in je iz manjšega vira prešla v neznatni
vir tveganja za okolje. To hkrati pomeni, da družbi ni potrebno izdelati načrta zaščite
in reševanja za primer nesreče z nevarno snovjo.

Ugotavljamo, da je rezultat pri virih večjega tveganja boljši zato, ker so viri večjega tveganja
za okolje morali do junija 2004 izdelati varnostno poročilo, katerih sestavni del so tudi načrti
zaščite in reševanja.
Virom manjšega tveganja varnostnega poročila ni bilo potrebno izdelati, dolžni pa so narediti
načrte zaščite in reševanja.
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3.2

Turistični objekti

Pri inšpekcijskem nadzoru turističnih objektov je bilo ugotovljeno, da se stanje ni bistveno
spremenilo in da turistična podjetja v celoti še ne izvajajo preventivnih ukrepov varstva pred
požarom. Turistični objekti niso opremljeni z varnostno razsvetljavo, vgrajeni sistemi aktivne
požarne zaščite pa niso pregledani in vzdrževani. Objekti nimajo požarnih redov s prilogami
in zagotovljene vode za gašenje. Izvedba skladišč goriv in kotlovnic je pomanjkljiva, požarne
ločitve niso izvedene. Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom se ne izvaja.
Evakuacijske poti so neustrezne. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene predvsem pri
vzdrževanju pomožnih prostorov, slabem vzdrževanju plinske instalacije in skladiščenju
utekočinjenega naftnega plina (UNP), pri neizvajanju rednih letnih pregledov in preizkusov
inštalacij ter trošil s strani distributerja plina.

3.3

Stanovanjski in nastanitveni objekti

Pri inšpekcijskih nadzorih v več stanovanjskih objektih inšpektorji še vedno najpogosteje
ugotovitvijo, da so v skupnih prostorih razni gorljivi materiali, vnetljive tekočine, plinske
jeklenke in razne ovire (cvetlična korita, stojala za sušenja perila in odslužena bela tehnika,
mopedi, kolesa), ki ogrožajo varen umik. V nekaterih objektih so centralne kurjave na tekoče
gorivo kar v kletnih prostorih namenjenih za hrambo ozimnice. Kotlovnice na tekoče gorivo
si uredijo brez dovoljenj. Skladiščenje kurilnega olja je neprimerno.
Velik problem so intervencijske poti za gasilce, ki so zaradi parkiranih vozil nedostopne in
največkrat ne potekajo po funkcionalnem zemljišču več stanovanjskega objekta, tako da
upravniki objektov nanje nimajo vpliva.
Po sprejetju Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list
RS, št. 20/04) pričakujemo, da se bodo dolgoletni problemi glede vzdrževanja
požarnovarnostnih naprav in opreme rešili. Pravilnik namreč določa, da sodijo ta dela v redna
vzdrževalna dela manjše vrednosti, za katerih izvedbo mora upravnik skrbeti sproti, vendar
zanje ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov.

3.4

Objekti, kjer se zbira več kot 100 ljudi

Pri inšpekcijskih nadzorih v objektih, kjer se zbira več kot 100 ljudi, med katere sodijo
gledališča, kino dvorane, diskoteke, itd., ugotavljamo pomanjkljivosti, ki se ponavljajo že
nekaj let, in sicer:
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom se ne izvaja,
- evakuacijske poti so neoznačene ali pomanjkljivo označene,
- na evakuacijskih poteh so dodatno nameščeni sedeži,
- zasilni izhodi so založeni oziroma zaklenjeni.
Vse naštete pomanjkljivosti najbolj vplivajo na varnost obiskovalcev.
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3.5

Vojašnice

Namen inšpekcijskih pregledov je bilo preverjanje stanja varstva pred požarom v 12
vojašnicah Slovenske vojske, v katerih smo opravili inšpekcijske nadzore. Pri nadzorih je bilo
ugotovljeno, da so požarni redi in priloge izdelani, vendar niso usklajeni z zahtevami in
stanjem na terenu, saj je bila, po sprejetju požarnega reda, izvedena reorganizacija vojske.
Glavni problem v vojašnicah so pooblaščenci za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
oziroma osebe, ki izvajajo ukrepe varstva pred požarom, saj nobeden nima strokovnega izpita
v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o
usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št.
64/95).
Pomanjkljivosti so bile ugotovljene tudi na področju usposabljanja zaposlenih iz varstva pred
požarom, med drugim ugotavljamo, da se ne izvaja vaj evakuacij.
Pri varnostni razsvetljavi in instalacijah za javljanje požara je bilo ugotovljeno, da ni potrdil o
brezhibnem delovanju. Neredno je tudi vzdrževanje vgrajene instalacije za javljanje požara,
kolikor ga pa je, pa je omejeno zgolj na odpravljanje okvar na instalacijah.
Tudi pri plinskih instalacij je bilo ugotovljeno, da je problematično vzdrževanje in
neizvajanje periodičnih pregledov na teh instalacijah.

3.6

Skladišča MES

Namen inšpekcijskih pregledov je bilo preverjanje stanja varstva pred požarom v 7 vojaških
skladiščih, ki vsebujejo minsko eksplozivne snovi (v nadaljevanju: skladišča MES) in izvedbe
ukrepov, ki so bili določeni v zapisnikih predhodnih inšpekcijskih pregledov.
Ugotovljeno je bilo, da je stanje urejenosti na vseh skladiščih MES bistveno boljše kot je bilo
ugotovljeno ob predhodnem inšpekcijskem nadzoru. Ugotovljeno je bilo tudi, da se skladišča
MES še vedno vzdržujejo in urejajo po predpisih JNA in ne po standardih NATA.
Tudi pri skladiščih MES je bilo ugotovljeno, da nimajo imenovanega pooblaščenca za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oziroma oseba, ki izvaja ukrepe varstva pred
požarom, nima strokovnega izpita v skladu z zahtevami pravilnika o usposabljanju zaposlenih
za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom.
Ugotovljeno je tudi bilo, da vsi skladiščniki, ki delajo z MES niso usposobljeni v skladu s 5.
členom Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih
snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77).
Vzdrževanje vgrajene instalacije za javljanje požara je neredno in je omejeno zgolj na
odpravljanje okvar na instalaciji.
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V skladiščih se za manipulacijo z MES uporabljajo viličarji, ki nimajo certifikatov o »Ex«
izvedbi.

3.7

Pregledi organizacij, ki so pooblaščene za pregledovanje in
preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

V letu 2004 je bilo v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95 in 73/97) pregledano 2142 (1843)
sistemov, izdano pa 1.771 (1.536) potrdil o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov. Za
pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je bilo pooblaščenih
osem organizacij. V tekočem letu je ena organizacija zaprosila za izdajo pooblastila in ga tudi
dobila.
Zaradi večjega števila pooblaščenih izvajalcev pregledov in posledično zaradi boja za stranke,
je kakovost pregledov vprašljiva. Dogaja se, da si zavezanec, v kolikor ne dobi potrdila pri
prvem izvajalcu pregledov, najde drugega, ki mu potrdilo izda. Ker se sistemi gradijo po
različnih domačih in tujih predpisih, pregledniki pa pri pregledu ugotavljajo ali vgrajeni
sistemi aktivne požarne zaščite ustrezajo domačim predpisom oziroma predpisom navedenim
v projektni ter tehnični dokumentaciji, bi bilo zaradi poenotenja pregledov smiselno pripraviti
pregled enotnih kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni sistemi.

3.8

Pregledi v organizacijah, ki so pooblaščene za izvajanje
požarnega varovanja

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95)
ima pooblastilo 43 (43) izvajalcev. V tekočem letu je obnovilo oz. pridobilo pooblastilo osem
izvajalcev. V postopku obnovitve pooblastila je bil pri njih opravljen inšpekcijski nadzor.
Praktičnega preizkusa kvalitete varovanja ni mogoče opraviti, saj bi bil za to potreben dostop
v objekt. Ob nadzoru je bilo ugotovljeno, da so pogodbe, ki jih sklepajo s strankami
pomanjkljive, saj največkrat ne vsebujejo določb glede intervencije ob alarmu, načinu
vstopanja, obveščanja strank, hkrati pa sklepajo pogodbe s strankami, ki nimajo potrdil o
brezhibnem delovanju naprav za javljanje požara. Tudi poročanje o strankah, kljub
opozorilom ni pravočasno. Na tem področju je v preteklem obdobju prišlo tudi do več
reorganizacij in kadrovskih sprememb, ki niso bile pravočasno sporočene Upravi Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, tako da so pooblastila netočna.

3.9

Pregledi pri vzdrževalcih gasilnikov in preizkuševalcih
hidrantnih omrežij

V skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in
prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) ima pooblastilo 165 (163) izvajalcev.
V tekočem letu so bili opravljeni inšpekcijski pregledi opreme v zvezi s pridobitvijo oziroma
obnovitvijo pooblastila pri 45 (29) vzdrževalcih. Pri pregledih se je nadzirala oprema, ki jo
morajo imeti vzdrževalci v skladu s pravilnikom in način vodenja evidence, ni se pa
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pregledovala kvaliteta vzdrževanja. Koncem leta je prišlo do spremembe pravilnika, tako da
bodo izdelovalci gasilnikov oziroma uvozniki sami nadzirali popolnost opreme za
vzdrževanje in usposobljenost serviserjev. Glede na spremenjeni pravilnik bomo v letu 2005
prilagodili vsebino nadzora pri teh subjektih.
Za preizkušanje hidrantnih omrežij ima pooblastilo v skladu s pravilnikom o preizkušanju
hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) 151 (146) izvajalcev. Zaradi pridobitve oziroma
obnovitve pooblastila so bili opravljeni pregledi pri 10 (13) izvajalcih. Pri pregledih je bilo
ugotovljeno, da imajo izvajalci pogosto zastarelo opremo, največkrat pa manometri niso
umerjeni in je točnost meritve vprašljiva.

3.10 Problematika predpisov na področju varstva pred požarom
in izdajanje soglasij
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1_UPB-1, Uradni list RS, št. 102/04) je uvedel, da
investitorji sami pridobivajo soglasja od različnih soglasodajalcev. Pristojni soglasodajalec
mora izdati soglasje v 15-ih oz. v 30-ih dneh, kar je odvisno od zahtevnosti objekta. Problem
nastane takrat, ko soglasodajalec dobi v soglasje objekt, ki je gradbeno nezahteven, požarno
pa zahteven. Zelo pogosto se v primerih, ko gre za požarno bolj zahteven objekt požarno
soglasje izda šele po večkratnih dopolnitvah, popravkih in usklajevanjih z načrtovalcem
študije in projektanti. Zaradi tega se postopek za izdajo soglasja podaljša, potrebno pa je tudi
večje angažiranje inšpektorja. S sprejetjem tehničnih smernic za graditev objektov
pričakujemo, da bodo izdelki kvalitetnejši kar pa bo vplivalo na hitrost postopka.
Ugotovljeno je bilo tudi, da se z uveljavitvijo mehanizma recenzenta v postopku
projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja, vloga požarnih soglasij, ki jih izdaja
država oziroma inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami spreminja. Glede
na to so že bili pričeli s postopki ponovne proučitve potrebnosti požarnih soglasij v fazi
projektiranja.
Pri študijah požarne varnosti za požarno zahtevnejše objekte inšpektorji ugotavljajo, da so
velikokrat skupek najrazličnejših tujih predpisov, izdelovalci pa trdijo, da so tako s
tehničnimi in ekonomsko primernejšimi ukrepi in rešitvami dosegli predpisano oz. višjo
požarno varnost. Inšpektorji tudi ugotavljajo, da izdelovalci študij iz različnih tujih
predpisov povzamejo samo določila, ki navajajo ekonomsko bolj ugodno rešitev za
investitorja, nikakor pa ne zagotavljajo zahtevane požarne varnosti objekta. Delno lahko
krivdo za tako stanje pripišemo pomanjkanju oziroma zastarelosti predpisov za področje
varstva pred požarom, na katerega že dolga leta opozarjamo pristojne.
Pri tehničnih pregledih se ugotavlja neodgovorno izvajanje nadzora v času gradnje, kar ima
za posledico neustrezno vgrajeno in izvedeno pasivno in aktivno požarno zaščito.
Zadnja leta se pojavlja trend poseganja drugih inšpekcij na področje požarne varnosti. Tako je
v zakonu o varnosti in zdravju pri delu, nad katerim opravlja nadzorstvo inšpekcija dela,
določeno, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tudi sprejemanje ukrepov za
zagotavljanje požarnega varstva v skladu s posebnimi predpisi. Na podlagi tega zakona so bili
sprejeti podzakonski akti, ki vsebujejo tudi požarnovarnostne ukrepe, katerih izvajanje
nadzoruje inšpekcija dela. Zaradi tega problema smo že nekajkrat stopili v stik z
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Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, vendar do rešitve še ni prišlo. Tako kot na
nekaterih drugih področjih bi tudi tu želeli urediti medsebojne pristojnosti nadzora med
obema inšpekcijama. Ugotavljamo tudi, da so si določbe v nekaterih predpisih nasprotujoče,
kar je za stranko neugodno.
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4
4.1

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Inšpekcijski pregledi v občinah

Na podlagi Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02
in 17/02) je v letu 2004 potekel dveletni rok v katerem so morali zavezanci izdelati oziroma
uskladiti načrte zaščite in reševanja s to uredbo, razen načrtov zaščite in reševanja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi. Uredba določa nosilce načrtovanja, vsebino, merila za izdelavo
in način izdelave načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in
okolja ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2004 so inšpektorji opravili inšpekcijski
nadzore le v občinah na potresno ogroženih območjih.
Pregledi so bili opravljeni z razgovori ter z vpogledom v zahtevane dokumente. Poudarek je
bil na pregledu organizacije sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrtov
zaščite in reševanja, ocene ogroženosti, usposobljenost in opremljenost sil za zaščito in
reševanje, kategorizacija PGD in njihovega področja delovanja, evidenca zaklonišč ter
zahtevki za ustrezno razporeditev pripadnikov sil za zaščito in reševanje.
Od načrtovanih 127 pregledov je bilo opravljenih 146 pregledov. Ob pregledih stanja načrtov
zaščite in reševanja po občinah je skupna ugotovitev, da vsi načrti še niso sprejeti, vsi načrti
še niso usklajeni z uredbo in regijskimi načrti zaščite in reševanja. Dinamika uskladitve
načrtov z uredbo in temeljnimi načrti v občinah sledi s časovnim zamikom dinamiki
sprejemanja državnih in regijskih načrtov v primerih, ko so ti načrti temeljni načrti. Nekaj
načrtov, pri katerih občine niso vezane na temeljni državni načrt, je že sprejetih in usklajenih
z novo uredbo.
Pri inšpekcijskih pregledih je bilo tudi ugotovljeno, da vse občine še nimajo izdelanih vseh
ocen ogroženosti, ki so podlaga za izdelavno načrtov. Pri izdelanih ocenah ogroženosti pa je
bilo ugotovljeno, da izdelane ocene ogroženosti velikokrat ne zajemajo analiz naravnih ter
drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče z oceno možnega poteka in posledic
nesreče s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih ter drugih
ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Pri ocenah ogroženosti je bilo ugotovljeno tudi, da
so včasih izdelane tako, da težko služijo kot podlaga za izdelavo načrtov.
Stanje se na področju normativne ureditve (sprejem ustreznih sklepov v občinah) v glavnem
iz leta v leto izboljšuje, vendar še vedno nekaj občin nima ustreznih dokumentov o
organiziranju in vodenju enot, služb ter drugih operativnih sestavov za zaščito reševanje in
pomoč v občini.
Podatki kažejo, da je na območju posameznih Izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje
stanje organiziranosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občinah zelo
različno. Ugotovljeno pa je bilo, kjer je stanje v srednje velikih in manjših občinah urejeno,
da je bilo v Izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje vloženih veliko naporov pri
pripravah strokovnih podlag in drugih aktivnosti za vzpostavitev sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v občinah. Občine se na zelo različne načine odzivajo na
ponujeno sodelovanje vendar smo mnenja, da je treba s sodelovanje in strokovno pomočjo
nadaljevati.
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V vseh tistih manjših občinah, kjer za področje zaščite in reševanja nimajo zaposlenega ali za
to področje določenega delavca, se z obstoječimi načrti zaščite in reševanja ne zagotavlja v
celoti organiziranega in usklajenega delovanja za preprečitev nesreč, reševanja oziroma
zmanjšanje njihovih posledic
Na novo organizirane enote CZ so večinoma slabo opremljene in so le delno usposobljene.
Načrti (programi) opremljanja enot z manjkajočo opremo upoštevajoč merila za organiziranje
in opremljanje posameznih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih je predpisal minister za
obrambo, v večini občin niso izdelani, če pa že so, jih ne upoštevajo ali pa so izdelani preveč
splošno in so kot takšni neuporabni. Le izjemoma imajo posamezne občine celovit pregled
usposobljenosti pripadnikov posameznih sil, iz katerega bi bilo mogoče ugotoviti, kateri
pripadniki posameznih enot so oziroma še niso usposobljeni in na podlagi katerih programov.
Dokumenti o usposobljenosti pripadnikov enot in služb CZ obstojajo le za zadnji nekaj let,

4.2

Inšpekcijskih nadzorih enot ter služb, društev in drugih
nevladnih organizacij državnega pomena za zaščito in
reševanje

Namen inšpekcijskega nadzora je bil pri enotah, službah, društvih in drugih nevladnih
organizacijah državnega pomena za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: enote) preveriti
izvrševanje dolžnosti po uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč ter dolžnosti iz pogodb sklenjenih med Ministrstvom za obrambo in
enotami o sofinanciranju organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav, pri opravljanju
naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Pri inšpekcijskih nadzorih je bil poudarek na preverjanju organizacije enot za zaščito in
reševanje skladno z Uredbo in merili za organiziranje in opremljanje enot in služb ter
pregledu operativnih načrtov za zaščito in reševanje, ki naj bi bili izdelani ob smiselni uporabi
predpisov o izdelavi načrtov. Preverjali so se tudi dokumenti o mobilizacijski pripravljenosti
enot; usposobljenost pripadnikov; opremljenost pripadnikov enot z najnujnejšo osebno in
skupno reševalno opremo; vsebino, obseg in način opravljanja nalog; začetek izvajanja nalog;
usklajeni program dela; finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v primeru
poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor
Inštitutu Jožef Štefan
Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Kinološki zvezi Slovenije, Komisiji za reševalne pse
Slovenski potapljaški zvezi, Podvodni reševalni službi Slovenije
Jamarski zvezi Slovenije, Jamarski reševalni službi Slovenije
Zvezi tabornikov Slovenije
Planinski zvezi Slovenije, Gorski reševalni službi
Rdečem križu Slovenije
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10. Medicinski fakulteti, Inštitut za sodno medicino
11. Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije
12. Agenciji Republike Slovenije za okolje
13. TKI Hrastnik
14. Premogovniku Velenje
15. Zvezi društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije
Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno:
-

enote so organizirane skladno z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč;

-

v pogodbah sklenjenih z Ministrstvom za obrambo se sicer ureja sofinanciranje reševalne
dejavnosti, opremljanje in usposabljanje, vendar so pogodbe sklenjene za določen čas (od
1. januarja do 31. decembra), po poteku tega časa veljavnost pogodb preneha (veljavnost
pogodb se določa za nazaj, veljati začnejo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank - zelo
različno od marca do maja ). S prenehanjem veljavnosti pogodb 31. decembra prenehajo
tudi vse dogovorjene obveznosti. Predlagamo takšen sistem, da bodo naloge posameznih
enot opredeljene z dolgoletnimi pogodbami, vsakoletno financiranje pa se uredi z aneksi;

-

enote so v glavnem določila merila za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih
operativnih sestavov, vendar jih je le nekaj uskladilo z Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje;

-

enote v večini primerov niso izdelale operativnih načrtov zaščite in reševanja, kar so
pogodbene obveznosti do Ministrstva za obrambo. Ob inšpekcijskih nadzorih so bili
predloženi le posamezni dokumenti različnih starosti;

-

ob inšpekcijskih nadzorih se pri polovici enot ni moglo preverjati na kakšen način se
zagotavlja stalna mobilizacijska pripravljenost in sposobnost za izvajanje zaščitne in
reševalne dejavnosti s pripadniki enot;

-

dokumenti o zdravstveni sposobnosti pripadnikov enot ob inšpekcijskem pregledu v
glavnem niso bili predloženi (razen Premogovnika Velenje, Kinološki zvezi Slovenije);

-

usposabljanja pripadnikov enot v skladu z njihovimi nalogami se po izjavah
predstavnikov izvajajo, vendar dokumenti o usposobljenosti posameznih pripadnikov ob
inšpekcijskem nadzoru v večini niso bili predloženi (razen Premogovnik Velenje,
Kinološka Zveza Slovenije in GRS);.

-

Podlaga za sofinanciranje dejavnosti enot je tudi usklajeni program dela, vendar jih le te
niso izdelale. To pogodbeno obveznost so izdelali le redki ter ga dostavili URSZR;

-

v enotah v glavnem niso seznanjeni z Navodilom za delo v centrih za obveščanje in kdo
so po tem navodilu pristojne osebe;

-

letna poročila o izvedbi programa reševalne dejavnosti, opremljanja in usposabljanja enot
in služb ter o uporabi sredstev so pripravili in oddali vsi, večina z zamudo in ne do roka,
kot je to pogodbeno določilo. Večina poročil je pripravljenih tako, da se le s težavo
ugotovi usklajenost vsebine in način opravljanja nalog oziroma javne službe (tudi zato,
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ker usklajeni programi niso narejeni), prav tako se v večini primerov nedosledno vodijo
izdatki po skupinah, kot to predvideva medsebojna pogodba. V poročilih se tudi ne
uporabljajo popolnoma enaki nazivi in termini, kot so navedeni v pogodbenih
obveznostih;
-

enote, ki na podlagi odločitev državnega organa opravljajo naloge zaščite in reševanja, bi
morale imeti določena finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v primeru
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pri inšpekcijskih nadzorih se ni moglo natančno
preveriti, kateri prostovoljci so oziroma niso zavarovani in na kakšen način. Društva
nimajo pravih informacij, kdo je zavarovan po policah Ministrstva za obrambo in kdo ne.
Glede na to so enote zavarovane na različne načine in tudi večkrat pri različnih
zavarovalnicah za isto stvar (primer Kinološka zveza Slovenije). V Inštitutu za varovanje
zdravja RS po izjavah predstavnikov delavci sploh niso zavarovani za poškodbe pri delu
in poklicne bolezni, kar pomeni, da niso zavarovani tudi tisti delavci, ki so določeni za
izvajanje intervencij.

4.3

Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

V jeseni leta 2003 sta začela na tem področju veljati dva nova predpisa in sicer pravilnik o
tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na
kopališčih ter pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred
utopitvami. V obeh pravilnikih je nadzorstvo nad izvajanjem določb dobro razdeljeno med
pristojnostmi inšpektorata.
Na naš predlog, da se pred začetkom kopalne sezone v urejenih kopališčih izvede usklajevalni
sestanek z upravljavci kopališč, z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami in ostalimi, ki
sodelujejo pri zagotavljanju varnosti na kopališčih, je Uprava RS za zaščito in reševanje pred
sezono organizirala dva seminarja za inšpektorje in upravljavce kopališč, ki sta po naši oceni
bila odlično pripravljena. Udeleženci so bili opozorjeni na glavne pomanjkljivosti iz prejšnjih
sezon in na nove predpise o urejanju kopališke dejavnosti. Podane so bile tudi usmeritve za
izvajanje inšpekcij na področju varstva pred utopitvami, ki so bile predstavljene vsem
prisotnim, zato ni bil potreben dodatni posvet inšpektorjev.
Nadzori so bili opravljeni z namenom, da so se preverili ukrepi varstva pred utopitvami,
predvsem:
- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč,
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami,
- red na kopališčih,
- kopališki znaki,
- oprema in sredstva za reševanje iz vode,
- usposobljenost reševalcev iz vode ter
- oblačila z oznakami reševalcev iz vode.
Načrtovali smo, da bo v letu 2004 opravljenih približno 120 inšpekcijskih nadzorov,
opravljenih pa je bilo dejansko 119.
Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob inšpekcijskih nadzorih kopališč v preteklih letih,
kot so nezadostno število reševalcev iz vode, pomanjkljiva opremljenost mest opazovanja in
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reševalcev iz vode in nezadostna ali nepopolna oprema za reševanje iz vode, so se v letu 2004
precej izboljšala, kar kaže na boljšo urejenost kopališč.
Nezadostno število reševalcev iz vode je pomanjkljivost, ki jo še vedno ugotavljamo pri
sorazmerno velikem številu kopališč. Ocenjujemo, da je to posledica neupoštevanja
predpisanih kriterijev za določitev števila mest opazovanja in števila reševalcev iz vode, na
premajhno število pa vpliva tudi finančna sredstva, ki jih je potrebno nameniti za plačilo
reševalcev iz vode. Varčevanje na račun zadostnega števila reševalcev iz vode je očitna
predvsem v naravnih kopališčih ob morju.
Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti so inšpektorji izdali odločbe, v posameznih
primerih, ko ni bila zagotovljena prisotnost reševalcev iz vode, pa je bil izdan ukrep
prepovedi obratovanja kopališča. V večini primerov so upravljavci kopališč odpravili
ugotovljene pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili inšpektorji ob inšpekcijskem nadzoru, s čimer
se je na vsak način povečala varnost kopalcev.

4.4

Nadzor nad izvajalci usposabljanj za reševalce iz vode

V letu 2004 je bil opravljen inšpekcijski nadzor pri izvajalcih usposabljanj, ki so bili na
podlagi pravilnika o reševalcih iz vode pooblaščeni za izvajanje usposabljanj reševalcev iz
vode. Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala 7 organizacijam pooblastilo za izvajanje
usposabljanj, inšpekcijski nadzor pa je bil opravljen pri treh izvajalcih. Eden od izvajalcev je
za leto 2004 odpovedal izvedbo usposabljanj, trije izvajalci pa niso izvedli še nobenega
usposabljanja. Pri izvajalcih, ki so bili nadzirani, smo ugotavljali izpolnjevanje pogojev in
nalog, ki jih morajo opraviti v skladu s pravilnikom in sicer smo preverili:
- dokumentacijo v zvezi s pooblastilom,
- ali imajo izdelan letni načrt usposabljanja,
- ali so objavili razpis za izvedbo posameznih programov usposabljanj,
- ali imajo zapisnike o opravljenih preizkusih iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
- kako imajo urejeno izvedbo usposabljanj (urniki, sodelujoči),
- postopke v zvezi s prijavami reševalcev na izpit,
- postopke v zvezi s plačilom izpitne komisije,
- evidence, ki jih morajo voditi.
Pri vseh nadziranih izvajalcih usposabljanj za reševalce iz vode smo ugotovili, da je stanje
urejeno, nekaj manjših nepravilnosti smo ugotovili v zvezi z vodenjem evidenc.
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5

AKTIVNOSTI POVEZANE Z IZVAJANJEM
NALOG PREKRŠKOVNEGA ORGANA

S 1. 1. 2005 je Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) postal prekrškovni organ.Glede na to
dejstvo, se je inšpektorat v letu 2004 usposobil in pripravil na opravljanje te naloge.
V ta namen se je 47 inšpektorjev usposobilo za opravljanje nalog kot pooblačene osebe
prekrškovnega organa. Inšpektorji so se udeležili tri dnevnega obveznega usposabljanja,
vključeni so bili v komisijo za preizkus znanja, vsi pa so tudi uspešno opravili predpisan
preizkus znanja za pooblaščeno osebo prekrškovenga organa.
Pripravljeni so bili tudi vsi potrebni dokumenti, kot so obrazci za delo, usklajena sistemizacija
delovnih mest, vzpostavitev potrebnih evidenc. Pripravili so se vsi postopki za spremljanje
izdanih in plačanih glob in stroškov postopka, pričeli pa so se tudi postopki za uvedbo
računališkega programa za vodenja evidenc ter poslovanja inšpektorata kot prekrškjovnega
organa. Opozoriti tudi želimo, da so se vse aktivnosti v zvezi z normativno in drugo ureditvijo
ter priprave na izvajanje zakona o prekrških na nivoju države pričele zelo pozno in so bile vse
aktivnosti skoncentrirane na zadnjo polovico lanskega leta.
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6
6.1

KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI DELA
Kadrovska struktura

V Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je poleg glavnega
inšpektorja sistematiziranih 66 delovnih mest. Od tega 52 inšpektorjev in 15 strokovno
tehničnih in administrativnih sodelavcev. Ob koncu leta 2004 je bilo zaposlenih 66 delavcev,
in sicer 51 inšpektorjev in 15 strokovno tehničnih in administrativnih sodelavcev. Med
zaposlenimi je 30 žensk in 36 moških.
ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE
SREDNJA
17%

POKLICNA
3%

MAGISTERIJ
2%

UNIVERZITETNA
46%

VIŠJA
15%
VISOKA
17%

Izobrazbena struktura vseh zaposlenih kaže, da ima več kot polovica delavcev VII. stopnjo
strokovne izobrazbe. Delež le-te se iz leta v leto povečuje.
Izobrazbena struktura inšpektorjev pa je naslednja: eden ima magisterij, 31 jih ima
univerzitetno izobrazbo, 8 visoko strokovno izobrazbo, 10 višjo strokovno izobrazbo, eden
ima srednjo strokovno izobrazbo.

ŠTEVILO INŠPEKTORJEV GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE
SREDNJA
2%

MAGISTERIJ
2%

VIŠJA
20%

UNIVERZITETNA
60%
VISOKA
16%

V letu 2004 so se upokojili trije delavci, zaposlili pa smo dva nova delavca, od tega enega
inšpektorja (glavni inšpektor) in eno strokovno tehnično delavko.
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6.2

Materialno stanje

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike
Slovenije v okviru Ministrstva za obrambo in ima v okviru sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami kot organ v sestavi, svoj finančni načrt. Iz razpoložljivih finančnih
sredstev je namenjenih večino sredstev za osebne dohodke, materialne stroške in tekoče
vzdrževanje opreme in vozil. Zelo malo pa je namenjenih za investicije, s katerim se
nadomešča stara službena vozila za nova, manjši del pa za računalniško, birotehnično in
pisarniško opremo. V letu 2004 smo nabavili dva službena vozila, računalnike s pripadajočo
programsko opremo, tiskalnike in telekomunikacijsko opremo.
Z nepremičninami Inšpektorat ne razpolaga. Večino svojih poslovnih prostorov ima v
prostorih, ki so last Ministrstva za obrambo, nekaj poslovnih prostorov pa ima v najemu. V
najemu ima poslovne prostore za izpostave Celje, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Posavje.
Inšpektorat ima svoj vozni park, ki obsega 38 službenih vozil. V letu 2004 sta bili nabavljeni
dve novi službeni vozili.
Stanje na področju informatike in telekomunikacij je na Inšpektoratu RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami še vedno nezadovoljivo. Kljub temu, da trenutno
razpolagamo z relativno visokim številom računalnikov (62) ter 38 tiskalniki, je med njimi še
vedno 1 računalnik s procesorjem Pentium I ter 4 s procesorjem Pentium II, katere bo
potrebno nadomestiti z novimi v letu 2005. Od preostalih računalnikov pa jih je 20 s
procesorjem Pentium III, 13 s procesorjem Pentium IV 1,8 GHz in 24 s procesorjem Pentium
IV 2,8 GHz. Od navedenih računalnikov je 11 že potekla garancija in sicer 2 v letu 1999, 3 v
letu 2000, 1 v letu 2001 in 5 v letu 2002.
Z vsemi izpostavami še nismo povezani, prav tako v izpostavah nimamo zagotovljenega
elektronskega poslovanja, čeprav je elektronsko poslovanje, s tem pa tudi medsebojna
povezanost, predvideno tudi v zakonu o splošnem upravnem postopku.
Od 14 lokacij imamo delovne postaje povezane v mrežo le v uradu glavnega inšpektorja in
šest delovnih postaj v Izpostavi Ljubljana. V uradu glavnega inšpektorja smo imeli do leta
2003 tudi edini priključek na Internet. V letu 2003 smo uspeli zagotoviti dostop do Interneta
še trem izpostavam, ter v letu 2004 še petim, tako da ima sedaj osem izpostav dostop do
interneta.
Posebno težavo predstavljajo izpostave, ki razpolagajo le z eno telefonsko številko, ki je
poleg govorne hkrati tudi telefaks linija. Taki sta dve izpostavi. Zaradi tega bo v letu 2005
potrebno še pred uvajanjem internetnih povezav nadgraditi telefonske povezave vseh
izpostav.
Poleg nabave manjkajoče strojne in programske opreme, bi bilo nujno potrebno nabaviti tudi
prenosne računalnike za delo inšpektorjev na terenu, kar poskušamo že nekaj let, vendar tega
ni mogoče uresničiti zaradi vedno manjših finančnih sredstev. Urediti bi bilo potrebno
notranjo in zunanjo informacijsko mrežo in nabaviti ustrezno opremo. Pomoč bi potrebovali
tudi pri izdelavi določenih aplikacij in programov za hitrejše in učinkovitejše ter enotnejše
delo. Tako smo uspeli šele konec leta 2002 zagotoviti zadovoljivo strojno opremo za
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namestitev programa "Delovodnik" na vseh naših izpostavah. Z uporabo navedenega
programa smo pričeli z januarjem 2004 na vseh izpostavah. Opozoriti je potrebno na dejstvo,
da ministrstvo uporablja program "Dvor", ki pa zahteva kriptografsko zaščiteno mrežno
povezavo iz oddaljenih lokacij. Potrebna finančna sredstva samo za primerno kriptografsko
opremo dosegajo dodatnih 6 milijonov SIT za preostalih 10 izpostav. Ne glede na to smo
uspeli zagotoviti 3 ustrezne naprave za oddaljen dostop do omrežja MO za tri izpostave.
Elektronska povezanost urada z izpostavami bo pripomogla tudi k lažjemu in učinkovitemu
delu inšpektorata na področju prekrškov saj je na podlagi zakona o prekrških, postal
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami eden izmed prekrškovnih
organov v RS. Zakon in podzakonski predpisi nam nalagajo, da se med drugim vodijo tudi
razne evidence, izmenjave podatkov v elektronskih oblikah z ministrstvom za pravosodje,
senatom za prekrške ter pristojnim davčnim organom.
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7

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

V letu 2004 je inšpektorat v skladu z letnim načrtom izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja izvajal več oblik izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih:
1. organiziral in izvedel je dva strokovna letna posvet vseh delavcev inšpektorata;
2. inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so se udeležili:
– priprava na preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– strokovnega posveta »Požarna varnost v zabaviščnih objektih,
– strokovnega posveta »Požarna varnost na kmetiji«,
– strokovnega posveta »Hišne dimovodne naprave«,
– posvet »Ukrepanje ob nesrečah z nevarno snovjo«,
– okrogle mize »Pregled stanja na področju tehnične regulative zaščite stavb pred
požarom ob vstopu v EU«,
– seminarja »Požarno varno projektiranje in izvedba električnih instalacij in opreme«;
3. posamezni inšpektorji so se udeležili oziroma sodelovali na več domačih in mednarodnih
seminarjih, strokovnih delavnicah in posvetih:
– delovnem srečanju projektantov in ostalih strokovnjakov na področju požarne zaščite,
– seminarju o protokolarnih pravilih,
– seminarju za pripravo na strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, vsi
vodji,
– seminarju Product safety, market surveillance and enforcement,
– strokovnem predavanju o požarnem sistemu PYRO CHEM,
– posveta INDO 2004,
– usposabljanja za vodilne in vodstvene zaposlene v Ministrstvu za obrambo,
– usposabljanj za rokovanje z orožjem;
4. ob delu za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe so se v letu 2004 izobraževali 4
zaposlenih, eden je zaključil šolanje;
5. jezikovni tečaj po merilih SVS STANAG 6001 je v letu 2004 obiskovalo pet zaposlenih,
trije angleški jezik, eden nemški jezik in eden francoski; eden je jezikovno izobraževanje
zaključil, štirje pa ga še nadaljujejo;
6. računalniških tečajev se je v letu 2004 udeležilo 29 zaposlenih.
Kljub relativno bogatemu izobraževalnemu programu pa ocenjujemo, da bo v naslednjih letih
potrebno zagotoviti več finančnih sredstev za strokovno usposabljanje inšpektorjev, kot tudi
ostalih strokovnih delavcev inšpektorata. Za uspešno delo je nujno potreben dostop do
informacij iz vseh področij dela inšpektorata, ne samo na zakonodajnem področju, temveč
tudi na strokovno tehničnih področjih.
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SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

Delavci Inšpektorata so kot predavatelji sodelovali pri usposabljanju v programih Gasilske
zveze Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Kot vodje, člani in
izpraševalci so sodelovali pri delu izpitnih komisij za serviserje gasilnikov, pooblaščence za
varstvo pred požarom, poklicne gasilce, inšpektorje za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami in v komisiji za preizkus znanja pooblaščenih oseb prekrškovnih organov pri
Upravni akademiji Ministrstva za notranje zadeve. Inšpektorat sodeluje pri delu predsedstvu
in poveljstva Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor sodeluje tudi kot stalni član
slovenske delegacije nacionalnega komiteja mednarodne gasilske organizacije CTIF
(International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire).
Inšpektorji so sodelovali tudi v delovnih skupinah za izdelavo zakonskih in podzakonskih
aktov, ki so jih imenovala druga ministrstva in Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje. Poleg tega sodelujemo pri izdelavi nove zakonodaje na področju varstva pred
požarom z Ministrstvom za okolje in prostor ter z Ministrstvom za gospodarstvo.
Pri uvajanju evropske zakonodaje v naš pravni sistem je inšpektorat sodeloval v projektu
Twinning project »Chemical safety - kemijska varnost« in sicer na naslednjih področjih:
- podprojekt Integriran kemijski nadzor, ki ga je vodilo Ministrstvo za zdravje in
- podprojekt za transpozicijo Evropske direktive 96/82 (Seveso II), ki ga je vodilo
Ministrstvo za okolje in prostor.
Novo področje dela je bilo sodelovanje z Inšpekcijskim svetom in sicer so inšpektorji
sodelovali v odboru za trg neživilskih proizvodov in sicer v skupini za nadzor splošne
varnosti proizvodov, v skupini za nadzor strojev, v skupini za nadzor osebne varovalne
opreme, v skupini za nadzor plinskih naprav, v skupini za nadzor izdelkov za uporabo v
potencialnih eksplozivnih okoljih in v odboru za nadzor varnosti v objektih.
Glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se je v aprilu 2004 udeležil
gasilske vaje na območju Evropske unije, ki je potekala v Franciji.
Na petem sestanku trileterale pristojne za varstvo pred nesrečami Republike Hrvaške,
Republike Madžarske in Republike Slovenije na Plitvicah na Hrvaški, je v slovenski
delegaciji sodeloval tudi glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na
sestanku se je obravnavala dosedanja dejavnost treh držav na področju varstva pred naravnimi
nesrečami in sprejet program za naslednje obdobje.
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SKLEPNE UGOTOVITVE

Pri pregledih posameznih področij ugotavljamo:
1. Podjetja, ki predstavljajo vir večjega in manjšega tveganja
Pri podjetjih, ki predstavljajo vir večjega tveganja ugotavljamo, da so upoštevali
zakonodajo in pričeli z izdelavo vseh potrebnih dokumentov, pri podjetjih, ki pa
predstavljajo vir manjšega tveganja, pa smo ugotovili, da postopkov za izdelavo načrtov
zaščite in reševanja do prihoda inšpektorja še niso začeli.
2. Stanovanjski in nastanitveni objekti
Pri stanovanjskih objektih pričakujemo, da se bodo s sprejetjem novih predpisov
zmanjšali problemi glede vzdrževanja opreme in naprav za varstvo pred požarom. Do
sedaj je bilo ukrepanje inšpektorja marsikdaj oteženo, ker smo morali obveznosti o
vzdrževanju, preurejanju in ravnanju s skupnimi napravami in napeljavami urejati z
velikim številom strank, nova zakonodaja pa te obveznosti na novo ureja.
3. Pregledi organizacij, ki so pooblaščene za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite
Za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je bilo
pooblaščenih šest organizacij. V tekočem letu sta dve organizaciji obnovili pooblastilo,
dve pa sta zaprosili za izdajo pooblastila. Pridobili ga še nista, ker postopek še traja.
Mnenja smo, da širitev števila preglednikov ni potrebna, ker se pojavlja nelojalna
konkurenca okoli cene storitev, inšpektorji pa nismo usposobljeni za nadzor kvalitete
opravljenih pregledov.
4. Pregledi v organizacijah, ki so pooblaščene za izvajanje požarnega varovanja
V tekočem letu je obnovilo pooblastilo deset izvajalcev. Ugotovljeno je bilo, da je v
organizacijah za izvajanje požarnega varovanja v preteklem obdobju prišlo do več
reorganizacij in kadrovskih sprememb, ki pa niso bile pravočasno sporočene Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tako da so pooblastila netočna.
5. Pregledi pri vzdrževalcih gasilnikov in preizkuševalcih hidrantnih omrežij
Pri vzdrževalcih gasilnih aparatov ugotavljamo, da se število le teh iz leta v leto bistveno
ne spreminja, da pa se določena odstopanja pojavljajo pri neusklajenih pooblastilih z
dejanskim stanjem.
Pri pregledih podjetij, ki so pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij je bilo
ugotovljeno, da imajo izvajalci pogosto zastarelo opremo, največkrat pa manometri niso
umerjeni in je točnost merjenja vprašljiva. Ugotovili smo tudi, da so pregledniki izdajali
pozitivna potrdila, čeprav zahtevan pretok v hidrantnem omrežju ni dosežen.
6. V občinah
Vse občine še nimajo izdelanih ali usklajenih načrtov zaščite in reševanja v skladu z novo
uredbo. Tudi pri ocenah ogroženosti ugotavljamo, da so velikokrat slaba podlaga za
izdelavno načrtov.
Ostala področja zaščite in reševanja v občinah se postopoma ureja, težave pa se pojavljajo
pri zagotavljanju ustreznega števila pripadnikov sil za zaščito in reševanje ter pri
opremljenosti posameznih enot.
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7. Inšpekcijski nadzori enot ter služb društev in drugih nevladnih organizacij državnega
pomena za zaščito in reševanje
Enote in službe so organizirane v skladu s predpisi, za svoje delovanje tudi imajo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju reševalne dejavnosti. Letno sklepanje pogodb včasih
predstavlja določeno motnjo v njihovem delovanju. Ugotovljeno pa je tudi bilo, da vsi
operativni dokumenti, v zvezi z opremljanjem, usposabljanjem, aktiviranjem in
obveščanjem niso vedno usklajeni z Upravo RS za zaščito in reševanje.
8. Na področju varstva pred utopitvami
Glavne pomanjkljivosti ugotovljene ob inšpekcijskih nadzorih kopališč so še vedno
nezadostno število reševalcev iz vode, pomanjkljiva opremljenost mest opazovanja in
reševalcev iz vode in nezadostna ali nepopolna oprema za reševanje iz vode.
9. Nadzor nad izvajalci usposabljanj za reševalce iz vode
Na področju izvajalcev usposabljanj za reševalce iz vode ugotavljamo, da je stanje
urejeno.
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10 SKLEPI
1. S poročilom se seznani ministra za obrambo.
2. Upravi RS za zaščito in reševanje predlagamo, da pozove vse gospodarske družbe, zavode
in druge organizacije, ki so zadolžene za izvajanje nalog širšega pomena oziroma
določene kot državne sile za zaščito, reševanje in pomoč, k doslednemu spoštovanju
določil pogodb.
3. Zaradi izboljšanja stanja priprav na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v lokalnih skupnostih predlagamo Uprava RS za zaščito in reševanje s svojimi
izpostavami, da poveča aktivnosti nudenja strokovne pomoči lokalnim skupnostim.
4. Generalštab Slovenske vojske predlagamo, da pospeši aktivnosti za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom v objektih Slovenske vojske.
5. Uprava RS za zaščito in reševanje in inšpektorat nadaljujeta z aktivnostmi za uskladitev
predpisov s področja varstva pred požarom in predpisov s področja varnosti in zdravja pri
delu.
6. V proračunskem letu 2006 in 2007 se inšpektoratu zagotovi ustrezna finančna sredstva, ki
bodo zagotavljala redno vzdrževanje in obnavljanje voznega parka, informacijske in
komunikacijske opreme, osebne zaščitne opreme ter permanentnega usposabljanja.

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

PRILOGA 1
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Pregled
števila opravljenih nalog inšpektorjev v letu 2004 v primerjavi z letom 2003

Naloga
Inšpekcijski pregled v gospodarski družbi, zavodu ali
drugi organizaciji
Inšpekcijski pregled v občini
Inšpekcijski pregled v društvu ali drugi nevladni
organizaciji
Inšpekcijski pregled v stanov. ali drugem bivalnem ali
gospodarskem objektu
Inšpekcijski pregled v ministrstvu ali drugem
državnem organu
Inšpekcijski pregled v vojaškem objektu
Inšpekcijski pregled zaklonišč
Inšpekcijski pregled kopališč
Inšpekcijski pregled na podlagi prijave strank
Inšpekcijske odločbe
Lokacijske obravnave
Tehnični pregledi
Soglasja k lokacijskemu dovoljenju
Soglasja k gradbenemu dovoljenju
Soglasja k enotnemu dovoljenju za gradnjo
Soglasja k uporabnemu dovoljenju
Soglasja k osnutku prostorskega izvedbenega načrta
Izdaja mnenj k obratovalnemu dovoljenju kopališč
Izdaja projektnih pogojev h gradnji objekta
Izdaja smernic za pripravo prostorskih aktov
Izdaja mnenj k predlogu prostorskega akta
Odločbe o zavrnitvi izdaje soglasja
Sodelovanje pri intervencijah ob naravni nesreči
Sodelovanje pri raziskavi vzrokov požara ali
eksplozije
Izdaja potrdil o prekršku (plačilni nalog)
Predlogi sodniku za prekrške in za uvedbo postopka
za kaznivo dejanje
Skupaj

Leto 2003

Leto 2004

Indeks

2.780

2.729

98,1

83

184

221,7

98

72

73,4

597

438

73,3

10

6

60,0

11
20
116
0
1.403
783
3.807
1.203
6.353
1.699
2.451
413
10
1.623
178
62
191
226

11
91
119
408
1434
707
3.151
0
5.784
0
1.339
326
15
3.791
396
375
305
179

100,0
455,0
102,6
102,2
90,3
82,7
71,83
54,6
78,9
150,0
233,5
222,5
604,8
159,7
79,2

97

95

97,9

32

5

15,6

17

11

64,7

24.263

22.752

93,8
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