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POVZETEK
Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij in tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: inšpektorat) je zaščita javnega in tudi interesa
pravnih in fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije izvajajo tako s preventivnim delovanjem, ki
se izvaja s pomočjo izrekanja opozoril, obveščanja javnosti ipd. in predvsem kurativnim
delovanjem, ki se izvaja z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov, izrekanjem predpisanih ukrepov in
ne nazadnje izrekanjem sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je seveda tudi redno
poročanje tistim organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznem področju kot
tudi za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti, poenostavljeno to pomeni, da
dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov kot tudi celovit vpogled v stanje na
posameznem področju.
V "Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami za leto 2012" je prikazana organiziranost ter pristojnosti inšpektorata v skladu z
obstoječo zakonodajo Republike Slovenije ter podroben pregled števila opravljenih nalog v letu
2012.
Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 6.058 inšpekcijskih nalog, od tega
5.190 (leto poprej 4.834) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 868 ureditvenih aktov, od tega
300 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na
področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 3 akti o
podaljšanju rokov za odpravo pomanjkljivosti, 191 sklepov na podlagi Zakona o splošnem
upravnem postopku, 70 sklepov o izvršbi, 28 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o
inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ter 276 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v 8
komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ter v 7 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi
nesreči.
Tudi v letu 2012 je inšpektorat izvajal naloge spremljanja in ocenjevanja vaj državnega pomena
s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji z vodstva inšpektorata in iz izpostav so sodelovali na
različnih vajah, med katerimi lahko izpostavimo naslednje vaje: »POTRES 2012«, »JAMA
2012«, »POMURKA 2012«, »GOLTE 2012«. Inšpektorji so sodelovali pri pripravah na vajo, pri
vodenju, ocenjevanju, na analizah in pri pripravi zaključnih poročil, ki so bila posredovana Vladi
RS.
Inšpektorji so pri izvajanju nalog prekrškovnega organa opravili 1.523 (leto poprej 1.408) nalog,
od tega so izdali 46 plačilnih nalogov, uvedli 297 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri
katerih je bilo že izdanih 45 odločb o prekrških, podali 4 obdolžilne predloge in izrekli 1.176
opozoril o prekrških.
Pri inšpekcijskih nadzorih, tako na področju varstva pred požarom kot na področju zaščite in
reševanja, inšpektorat ugotavlja, da različni vzroki pogojujejo nezadovoljivo stanje pri
posameznih subjektih. Nepravilnosti se v glavnem odražajo v neprilagojenih požarnih redih,
načrtih evakuacije ter požarnih načrtih, v nerednem izvajanju praktičnih usposabljanj za izvedbo
evakuacije, v pomanjkljivem usposabljanju zaposlenih, slabem vzdrževanju sredstev in opreme
za gašenje, na področju zaščite in reševanja pa predvsem v pomanjkljivih načrtih zaščite in
reševanja.
V inšpektoratu je bilo po zadnji spremembi sistemizacije sistemiziranih 69 delovnih mest, od
tega 56 uradniških (55 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) in 13
strokovno tehničnih delovnih mest. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v inšpektoratu zaposlenih 58 + 1
(1 za določen čas, nadomeščanja administratorke na porodniškem dopustu) javnih
uslužbencev, od tega 47 uradnikov (46 inšpektorjev, 1 podsekretar za pravne zadeve) ter 12
strokovno tehničnih delavcev. Med zaposlenimi je bilo 33 žensk in 26 moških.
V letu 2012 se je upokojilo 6 javnih uslužbencev, od tega 4 inšpektorji in 2 strokovno tehnični
sodelavki. En inšpektor je do upokojitve v avgustu opravljal delo le po 4 ure dnevno. Javnih
uslužbencev, razen v primeru tajnice glavnega inšpektorja, nismo uspeli nadomestiti

Stran 4 od 74

Že vrsto let se v inšpektoratu srečujemo tudi s starostno strukturo vseh zaposlenih. Na dan
31.12.2012 je povprečna starost vseh javnih uslužbencev inšpektorata znašala 47,4 let,
inšpektorjev pa kar 48,5 let. Iz navedenega razloga smo tudi letos beležili veliko odsotnosti z
dela (skupno število zaradi bolniške odsotnosti vseh zaposlenih v inšpektoratu v letu 2012
znaša 1.035 dni in 2.294 dni zaradi koriščenja dopusta).
Tudi v letu 2012 smo zaradi kadrovskega deficita inšpektorjev na posameznih območjih države
in z namenom zagotavljanja enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov na območju
Slovenije, s katerim v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljamo enakomeren standard
varnosti državljanom na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali z
uresničevanjem koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v
Sloveniji. Prav tako pa smo zaradi upokojitev prilagajali tudi upravno poslovanje, saj je že pet
izpostav, kjer nimamo administratorke.
Zaradi kadrovskih menjav, uveljavljanja koncepta meril za opravljanja inšpekcijskih nadzorov ter
prilagoditve upravnega poslovanje smo kljub velikemu števila odsotnosti zaradi bolniških
odsotnosti in dopustov v minulem letu opravili 356 inšpekcijskih nadzorov več kot preteklo leto.
Kljub vsemu ocenjujemo, da smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti
ugotavljamo, da so inšpektorji v enem letu v povprečju opravili 113,9 inšpekcijskih nadzorov.
Svoje naloge pa smo opravljali tudi kakovostno, saj je bil odstotek uspešnih odločitev v
inšpekcijskem postopku kar 99,9 %, odstotek uspešnih odločb o prekršku pa 69,2 %.
V letu 2012 smo izvedli dva posveta za inšpektorje in tri za javne uslužbence inšpektorata, ki
opravljajo naloge s področja upravnega, finančnega in materialnega poslovanja. Delavci
inšpektorata so se udeležili tudi različnih oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
izven organizacije inšpektorata. Vseh oblik izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj se je
udeležilo 51 uradnikov in 39 strokovno tehničnih delavcev inšpektorata. Če pogledamo ta
podatek z vidika števila porabljenih delovnih dni, to pomeni skupno 166 delovnih dni oziroma
124 delovnih dni uradnikov in 42 delovnih dni strokovno tehničnih delavcev.
V letu 2012 smo za izvajanje svojih nalog porabili 2.468.720,60 €, od tega za plače
2.264.206,83 € in 204.513,77 € za tekoče stroške in stroške investicij. Na podlagi spremljanja
kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je strošek na zaposlenega znašal 42.743,7 €, strošek
na rešeno inšpekcijsko oziroma prekrškovno zadevo pa 450,3 €.
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1

ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI

1.1

Organiziranost

Inšpektorat je v skladu z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 s
kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za
obrambo in izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sicer področje
varstva pred požarom, varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.
Inšpektorat je tudi prekrškovni organ v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB4, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).
V skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z
organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19, z dne 25. 2. 2011 s spremembami in dopolnitvami)
inšpektorat sestavljajo naslednje organizacijske enote:
– Sektor za inšpekcijski nadzor,
– Služba za splošne zadeve in
– izpostave: Celje, Gorenjska, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Posavje, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.
ORGANIZIRANOST IRSVNDN

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI

VODSTVO INŠPEKTORATA

SEKTOR
ZA INŠPEKCIJSKI
NADZOR

SLUŽBA
ZA SPLOŠNE ZADEVE

IZPOSTAVE (13):
- CELJE
- KOPER
- GORENJSKA
- POSAVJE
- LJUBLJANA
- MARIBOR
- MURSKA SOBOTA
- NOVA GORICA
- NOVO MESTO
- POSTOJNA
- PTUJ
- SLOVENJ GRADEC
- TRBOVLJE
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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-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10), Zakonom o
varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12), Zakonom o
gasilstvu (Zgas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05) in Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVUUPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg izvajanja nadzora nad krovnimi zakoni in
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, izvaja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu
okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08 in 108/09, 48/12 in 57/12) ter nad
posameznimi deli uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor
se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom. Teh predpisov je še 10, tako da v
inšpektoratu izvajamo inšpekcijski nadzor kar nad 72 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.
Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.
Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvajajo nadzor na področju varstva
pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, predvsem nad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih
oziroma dejavnostih;
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;
izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
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;
razporejanjem potapljačev;
urejenostjo posameznih kopališč glede reševalcev iz vode in zagotavljanja predpisane
reševalne opreme in sredstev;
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;
izposojevalnicami opreme in sredstev, ki so namenjena športnim dejavnostim in
dejavnostim v prostem času;
gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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2

STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

2.1

Pregled števila vseh opravljenih nalog v letu 2012

V letu 2012 je inšpektorat opravil 6.058 (leto prej 5.845) nalog na področju inšpekcijskega
nadzora ter 1.523 (leto prej 1.408) nalog kot prekrškovni organ.
Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 6.058 inšpekcijskih nalog, od tega
5.190 (leto poprej 4.834) inšpekcijskih nadzorov. Pri 2.682 nadzorih so bili ukrepi za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1.871 inšpekcijskih nadzorih pa so
inšpektorji zaradi neugotovljenih nepravilnosti postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 868
ureditvenih aktov, od tega 300 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za
odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred
utopitvami, 3 akti o podaljšanju rokov za odpravo pomanjkljivosti, 191 sklepov na podlagi
Zakona o splošnem upravnem postopku, 70 sklepov o izvršbi, 28 sklepov o ustavitvi postopka
na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ter 276 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so
sodelovali tudi v 8 komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ter v 7 intervencijah ob požaru,
eksploziji ali drugi nesreči.
Inšpektorji so pri izvajanju nalog prekrškovnega organa opravili 1.523 nalog, od tega so izdali
47 plačilnih nalogov, uvedli 297 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo že
izdanih 43 odločb o prekrških, podali 4 obdolžilne predloge, izrečenih pa je bilo tudi 1.269
opozoril o prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke v zvezi s 32
zahtevami za sodno varstvo.
Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih
158 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 438 objektov predelovalne dejavnosti, 21
objektov dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 26 objektov za opravljanje
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki, 1077 objektov za trgovino, 181
večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih centrov v času prazničnih nakupov, 40 objektov za
promet in skladiščenje, 419 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 27 objektih
informacijske in komunikacijske dejavnosti, 70 objektov finančne in zavarovalniške dejavnosti,
50 objektov za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 27 objektov raznovrstnih
poslovnih dejavnosti, 12 objektov za dejavnosti javne uprave, 130 objektov za predšolsko
vzgojo, 210 osnovnih šol, 56 srednjih šol, 30 objektov za posrednješolsko izobraževanje
(univerze), 96 objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 17 kmetijskih
objektov, 25 objektov, namenjenih drugim storitvenim dejavnosti, 60 večstanovanjskih stavb, 27
organizacij, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, skladiščijo (pretovarjajo) nevarne
snovi (SEVESO zavezanci), 71 prodajaln s pirotehničnimi sredstvi, 64 gasilskih enot, opravili
smo tudi 170 nadzorov med gradnjo objektov ter 228 nadzorov zaradi prijav. Na področju
varstva pred utopitvami so bili opravljeni inšpekcijski nadzori na 69 bazenskih in naravnih
kopališčih, pri 36 izposojevalcih opreme ter pri 9 organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja
in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom. Na
področju zaščite in reševanja so bili opravljeni nadzori v 9 občinah, opravljeni so bili tudi nadzori
pri 9 organizacijah, ki morajo imeti načrte zaščite in reševanja. Opravljenih je bilo še 1.328
pregledov, ki so bili opravljeni pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski
nadzori. Na področju dimnikarske dejavnosti smo opravili 45 nalog.
Tudi v lanskem letu je inšpektorat izvajal naloge spremljanja in ocenjevanja vaj državnega
pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji z vodstva inšpektorata in iz izpostav so
sodelovali na različnih vajah, med katerimi lahko izpostavimo naslednje vaje: »POTRES 2012«,
»JAMA 2012«, »POMURKA 2012«, »GOLTE 2012«. Sodelovali so tudi pri izvedbi NATO vaje
»CMX12« in EU vaje »ML 12«, kjer pa inšpektorat ni imel aktivne vloge. Inšpektorji so
sodelovali pri pripravah na vajo, pri vodenju, ocenjevanju in na analizah in pri pripravi zaključnih
poročil, ki so bila posredovana Vladi RS.
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3

POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1

Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti, v nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, v nastanitvenih
ustanovah za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, v nastanitvenih
ustanovah za oskrbo starejših in invalidnih oseb in drugih nastanitvenih objektih za socialno
varstvo. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva
pred požarom.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so
delno prikazane v grafu 1.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 158 objektih za zdravstvo in socialno
varstvo in zbranih podatkih so ugotovitve sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 155 (98,1%) objektih imajo izdelan požarni red, v 3 (1,9%) primerih le delno.
V 135 (85,4%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 23 (14,6%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 150 (94,9%)
primerih, v 8 (5,1%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 148 (93,7%) primerih, v 10 (6,3%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 158 (100,0%) primerih.
V 143 (90,5%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 15 (9,5%) primerih so
izvlečki požarnega reda izobešeni le delno.
V 150 (94,9%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 8 (5,1%)
primerih pa le delno.
V 145 (91,8%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 13 (8,2%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 142 (89,9%) objektih, v 6 (3,8%) objektih kontrolnih
pregledov ne izvajajo, v 10 (6,3%) objektih jih izvajajo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 124 objektih za
zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 124 (100,0%) objektih.
V 119 (96,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 5
(4,0%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 124 (100,0%) primerih.
V 115 (92,7%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 9 (7,3%) jih nimajo.
V 115 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 113 (98,3%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 2 (1,7%)
primerih ne.

Na 2 (1,3%) objektih od 158 objektov za zdravstvo in socialno varstvo sta nameščeni sončni
elektrarni:
•

V 2 (100,0%) primerih sta bila požarna načrta ustrezno dopolnjena in poslana
gasilskima enotama.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 145 objektih
za zdravstvo in socialno varstvo in ugotovili sledeče:
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•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 142 (97,9%)
objektih, v 3 (2,1%) primerih pomanjkljivo.
V 109 (75,2%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 36 (24,8%) primerih ga nimajo.
V 121 (83,4%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 24 (16,6%)
primerih ne.
V 109 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 140 (96,6%) primerih, v 5 (3,4%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 151 objektih za zdravstvo in socialno varstvo in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 139 (92,1%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 12 (7,9%) primerih ne.
V 102 (73,4%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 37 (26,6%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
129 (92,8%) primerih v 10 (7,2%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 149 objektih
za zdravstvo in socialno varstvo in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 5 (3,4%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže, v
144 (96,6%) primerih ne in to zapisal tudi v požarni red.
V 5 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v vseh 5 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 113 objektih za zdravstvo
in socialno varstvo in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 109 (96,5%)
objektih, v 4 (3,5%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 152 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva
pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•

V 148 (97,4%) objektih za zdravstvo in socialno varstvo so bile evakuacijske poti,
prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v
4 (2,6%) primerih le delno.
V 137 (90,1%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 15 (9,9%) primerih le
delno.
V 152 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 149 (98,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec, v 3 (2,0%) primerih ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 64 (42,1%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 64 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 37 (57,8%) primerih.
V 64 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so vgrajeni sistemi za odkrivanje in
javljanje požara ter alarmiranje, ki so v 56 (87,5%) primerih redno vzdrževani, v 8
(12,5%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 54 (84,4%)
primerih, v 10 (15,6%) primerih ne.

Stran 11 od 74

•
•
•

•

V 7 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 7 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 7 (100,0%) primerih.
V 3 objektih so vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški. V vseh 3 (100%)
primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem delovanju so
bila predložena v 3 (100,0%) primerih.
V 6 objektih so vgrajeni avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja
ter odvodom dima in toplote. V 3 (50,0%) primerih so vgrajeni avtomatski sistemi redno
vzdrževani v 3 (50,0%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena
v 3 (50,0%) primerih, v 3(50,0%) primerih ne.
V 86 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 75 (87,2%) primerih redno
vzdrževana, v 11 (12,8%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 61 (70,9%) primerih, v 25 (29,1%) primerih ne.
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3.2

Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa,
izdelkov iz lesa, plute, slame in proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij,
kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov. Opravljenih je bilo 468
rednih inšpekcijskih nadzorov, kjer so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na
področju varstva pred požarom.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno
prikazane v grafu 2.
Požarni redi so bili predmet nadzora v 436 objektih predelovalne dejavnosti.
•

V 413 (94,7%) objektih imajo izdelan požarni red, v 23 (5,3%) primerih ga nimajo.
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•
•

V 264 (60,6%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 172 (39,4%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 390 (94,4%)
primerih, v 23 (5,6%) primerih le delno.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 396 (95,9%) primerih, v 17 (4,1%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 398 (96,4%) primerih, v 15 (3,6%) primerih so
izdelani pomanjkljivo.
V 383 (92,7%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 30 (7,3%) primerih so
izvlečki požarnega reda izobešeni le delno.
V 398 (96,4%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 15 (3,6%)
primerih pa le delno.
V 145 (91,8%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 13 (8,2%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 342 (82,8%) objektih, v 39 (9,4%) objektih kontrolnih
pregledov ne izvajajo, v 32 (7,8%) objektih jih izvajajo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 134 objektih predelovalne
dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 123 (91,8%) objektih, v 11 (8,2%) primerih so bili
izdelani pomanjkljivo.
V 119 (88,8,%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 15
(11,2%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 126 (94,0%) primerih, v 8 (6,0%) primerih le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 121 objektih predelovalne
dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

V 118 (92,7%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 3 (7,3%) primerih jih nimajo.
V 118 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 113 (95,8%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 5 (4,2%)
primerih ne.

Na 31 (7,3%) objektih od 422 objektov predelovalne dejavnosti so bile nameščene sončne
elektrarne:
•
•

V 13 (41,9%) primerih so bili požarni načrti ustrezno dopolnjeni, v 18 (58,1%) primerih
ne.
V 5 (38,5%) primerih so bili dopolnjeni požarni načrti poslani gasilskim enotam, v 8
(61,5%) primerih ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 365 objektih
predelovalne dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 353 (96,7%)
objektih, v 12 (3,3%) primerih izobraževanja ne izvajajo.
V 327 (92,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 26 (7,4%) primerih ga ni.
V 284 (80,5%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 69 (19,5%)
primerih ne.
V 327 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 341 (96,6%) primerih, v 12 (3,4%)
primerih pomanjkljivo.
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Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 426 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 395 (92,7%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 19 (4,5%) primerih pomanjkljivo, v 12 (2,8%)
primerih ne.
V 256 (62,9%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 151 (37,1%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
398 (97,8%) primerih v 10 (2,2%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 392 objektih
predelovalne dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 45 (11,5%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže, v
347 (88,5%) primerih ne in to zapisal tudi v požarni red.
V 40 (88,9%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže, v 5 (11,1%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v 43 (95,6%) primerih, v
2 (4,4%) primerih le delno.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 134 objektih
predelovalne dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 126 (94,0%)
objektih, v 8 (6,0%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 438 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred
požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

V 422 (96,3%) objektih predelovalne dejavnosti so bile evakuacijske poti, prehodi in
dostopi prosti, tako kot tudi izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 16 (3,7%)
primerih le delno.
V 382 (87,2%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 56 (12,8%) primerih le
delno.
V 391 (89,3%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki, v 47 (10,7%) primerih ne.
V 378 (96,7%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec, v 13 (3,3%) primerih ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 103 (23,5%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 98 (95,1%) primerih, v 5 (4,9%) primerih ne.
Potrdilo o brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v
57 (55,3%) primerih, v 46 (44,6%) primerih ne.
V 43 objektih predelovalne dejavnosti so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje
požara ter alarmiranje, ki so v 37 (86,0%) primerih redno vzdrževani, v 6 (14,0%)
primerih ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 38 (88,4%) primerih,
v 5 (11,6%) primerih ne.
V 12 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 12 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 12 (100,0%) primerih.
V 4 objektih so vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški. V vseh 4 (100%)
primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem delovanju so
bila predložena v 4 (100,0%) primerih.
V 8 objektih so vgrajeni avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja
ter odvodom dima in toplote. V 7 (87,5%) primerih so vgrajeni avtomatski sistemi redno
vzdrževani, v 1 (12,5%) primeru ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena
v 7 (87,5%) primerih, v 1 (12,5%) primeru ne.
V 210 objektih predelovalne dejavnosti imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v
164 (78,1%) primerih redno vzdrževana, v 46 (21,9%) primerih ne. Potrdilo o
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brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo v 112 (53,3%) primerih,
v 98 (46,7%) primerih ne.
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3.3

pomanjkljivo

Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z električno
energijo, plinom in paro

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Med temi objekti so
objekti podjetij, ki opravljajo dejavnost oskrbe, distribucije in trgovine z električno energijo,
oskrbe in trgovine s plinastimi gorivi ter oskrbe s paro in vročo vodo. Pri nadzoru so inšpektorji
preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih dejavnosti oskrbe z električno
energijo, plinom in paro so delno prikazane v grafu 3.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 21 objektih dejavnosti oskrbe z
električno energijo, plinom in paro in zbranih podatkih so ugotovitve sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

V 21 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 21 (100,0%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 20 (95,2%)
primerih, v 1 (4,8%) primeru ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 21 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 21 (100,0%) primerih.
V 21 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 21 (100,0%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 21 (100,0%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Stran 15 od 74

•

Kontrolne preglede izvajajo v 21 (100,0%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 15 (100,0%) objektih.
V 15 (100,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 15 (100,0%) primerih.
V 15 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 15 primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 15 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 10 (47,6%) objektih dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so
nameščene sončne elektrarne. V 10 (100,0%) primerih so bili požarni načrti ustrezno
dopolnjena in poslani gasilskim enotam.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 10 (83,3%)
objektih, v 2 (16,7%) primerih pomanjkljivo.
V 9 (75%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 3 (25%) primerih ga nimajo.
V 8 (66,7%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 9 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 11 (91,7%) primerih, v 1 (8,3%) primeru
pa ne.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 21 objektih dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in ugotovili
sledeče:
•
•
•

V 20 (95,2%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 1 (4,8%) primeru ne.
V 18 (90%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 2 (10%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
18 (90 %) primerih.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 6 objektih
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 6 (100,0%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže.
V 6 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v vseh 6 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih dejavnosti
oskrbe z električno energijo, plinom in paro in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v vseh 13
(100,0%) objektih.

V 18 objektih dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji opravili
nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
Stran 16 od 74

•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 18 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 18 (100,0%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 18 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 18 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 6 (33,3%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 6 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 6 (100,0%) primerih.
V 9 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
9 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 8 (88,9%) primerih, v 1 (11,1%) primeru ne.
V 5 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 5 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 5 (100,0%) primerih.
V 8 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 7 (87,5%) primerih redno
vzdrževana, v 1 (12,5%) primeru ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 6 (75%) primerih, v 2 (25%) primerih ne.
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Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo,
ravnanjem z odplakami in odpadki

Na podlagi programa dela so inšpektorji v letu 2012 opravili inšpekcijske nadzore v objektih, kjer
se opravlja dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami ter
zbiranja in odvažanja odpadkov ter ravnanja z njimi (v nadaljevanju: objekti dejavnosti oskrbe z
vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki).
Pri rednih inšpekcijskih nadzorih so inšpektorji nadzorovali izvajanje preventivnih ukrepov, ki jih
morajo izvajati odgovorne osebe. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so delno
prikazane tudi v grafu 4.
Stran 17 od 74

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 26 objetih za opravljanje dejavnosti oskrbe
z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter zbranih podatkih so ugotovitve sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 23 (88,5%) objektih imajo izdelan požarni red, v 3 (11,5%) le delno.
V 21 (80,77%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 5 (19,23%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 19 (73,08%)
primerih, v 7 (26,92%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni, v 26 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 25 (96,2%) primerih.
V 25 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 23 (92 %) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 24 (92,3%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 24 (92,3%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 15 (78,9%) objektih.
V 12 (80%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 3 (20%)
primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 14 (93,3%) primerih.
V 14 (73,7%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 11 (78,6%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 14 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 5 (19,2%) objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki so
nameščene sončne elektrarne. V 4 (80%) primerih je bil požarni načrt ustrezno dopolnjen in
poslan gasilskim enotam.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 20 objetih
za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki. Ugotovitve so
sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 17 (85%) objektih,
v 3 (15%) primerih pomanjkljivo.
V 15 (75%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, 5 (25%) primerih ga nimajo.
V 15 (75%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 15 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 16 (80%) primerih, v 4 (20%) primerih pa
ne.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 26 objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki in
ugotovili sledeče:
•
•
•

V 22 (84,6%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 4 (15,4%) primerih ne.
V 19 (86,4%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 3 (13,6%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
19 (86,4%) primerih.
Stran 18 od 74

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 5 objektih
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 5 (100,0%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže.
V 5 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v vseh 5 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih dejavnosti
oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 20 (76,9%)
objektih.

V 26 objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki in ugotovili
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

V 26 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 24 (92,3%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 26 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 26 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 12 (46,2%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 10 (83,3%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 2 (16,7%) primerih.
V 6 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
3 (50%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena
v 3 (50%) primerih, v 3 (50%) primerih ne.
V 3 objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki so vgrajene
naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali par v zraku. V vseh 3
(100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 3 (100,0%) primerih.
V 11 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 8 (72,7%) primerih redno
vzdrževana, v 3 (27,3%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 9 (81,8%) primerih, v 2 (18,2%) primerih ne.

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 14 objetih za opravljanje dejavnosti oskrbe
z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter zbranih podatkih so ugotovitve sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 13 (92,9%) objektih je bil požarni red izdelan, v 1 (7,1%) pa ne.
13 (92,9%) objektov ima pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 1
(7,1%) pa ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 13 (100,0%)
primerih.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 10 (76,9%) primerih, v 3 (23,1%)
primerih s požarnim redom niso bili seznanjeni vsi zaposleni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane in izobešene v vseh 13 (100,0%) objektih.
Izvlečki požarnega reda so bili tudi v vseh 13 (100,0%) primerih izdelani skladno s
pravilnikom.
Navodila za posameznike, ki v objektu občasno opravljajo storitve ali druge dejavnosti,
ki lahko povzročijo požar, imajo izdelana v 13 (100,0%) objektih.
Evidenco o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju opreme ter naprav in drugih
sredstev za varstvo pred požarom vodijo v vseh 13 (100,0%) primerih.
Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 13 (92,9%)
objektih, v 1 (7,1%) pa ne.
Stran 19 od 74

•
•
•
•
•

V 14 (100,0%) primerih imajo tudi sprejet in podpisan program usposabljanja delavcev
s področja varstva pred požarom, po njem pa izvajajo ta usposabljanja v 9 (57,1%)
primerih, v 5 (28,6%) pa ne.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v vseh 14 (100,0%) primerih.
V 8 (57,1%) primerih tudi vodijo evidence o seznanitvi zaposlenih s požarnim redom, v
4 (28,6%) primerih ne, v 2 (14,3%) primerih pa le delno.
Evidenco o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah vodijo v 13 (92,9%) objektih, v
1 (7,1%) pa ne.
Kontrolne preglede izvajajo in izpolnjujejo v vseh 14 (100,0%) objektih.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 14 objektih dejavnosti oskrbe z
vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

V 6 (42,9%) objektih imajo izdelane in izobešene načrt evakuacije, v 8 (57,1%) pa ne.
V 6 (100,0%) primerih so bili načrti evakuacije izdelani skladno s predpisom. V 6
(100,0%) primerih so bili pri izdelavi načrtov evakuacije uporabljeni predpisani grafični
znaki.
Načrti evakuacije so bili podpisani v 4 (66,7%) primerih, v 2 (33,3%) pa ne.

V 14 objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki so bili predmet
nadzora požarni načrti. Ugotovljeno je bilo:
•
•
•
•

V 4 (28,6%) objektih imajo izdelan požarni načrt, v 10 (71,4%) objektih ne.
V 4 (100,0%) primerih so bili pri izdelavi požarnega načrta uporabljeni predpisani
grafični znaki, v vseh teh primerih je bil tudi požarni načrt izdelan skladno s pravilnikom.
V 3 (75,0%) primerih je bil požarni načrt podpisan, v 1 (25,0%) pa ne.
Gasilski enoti je bil požarni načrt izročen v vseh 4 (100,0%) primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 14 objektih dejavnosti
oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki in ugotovili sledeče:
•

•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 10 (71,4%)
objektih, od tega izvedejo usposabljanje v 7 (70,0%) primerih hkrati za vse delavce.
Evidence o sodelujočih, o času izvajanja in načinu izvedbe usposabljanja vodijo v 9
(90,0%) primerih, v 1 (10,0%) pa le delno.
Od 14 nadzorovanih objektov so delodajalci v 13 (92,9%) primerih izmed zaposlenih
določili osebo oz. osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 10
(76,9%) primerih so delodajalci v požarnem redu tudi določili način in vrsto
usposabljanja, v 3 (23,1%) pa ne.

V 14 objektih dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki so inšpektorji
opravili nadzor stanja varstva pred požarom v objektu in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•

V vseh 14 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti.
Izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, so bili prosti v 14 (100,0%) objektih.
Ročni gasilniki so bili pregledani in nameščeni v vseh 14 (100,0%) objektih, skladno s
pravilnikom so bili nameščeni v 11 (78,6%) primerih, v 3 (21,4%) pa ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 6 (42,9%) objektih, redni letni strokovni nadzor
opravljajo v 5 (83,3%) objektih, v 1 (16,7%) pa ne.
Potrdilo o brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 1
(16,7%) primeru, v 5 (83,3%) objektih pa ne.
Zunanje hidrantno omrežje imajo na svojem zemljišču 3 objekti, v 3 (100,0%) primerih
imajo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju in pri teh opravljajo tudi redni letni
strokovni nadzor.
V 2 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, v 2
(100,0%) je vgrajeni sistem redno vzdrževan in za 2 (100,0%) vgrajena sistema so
pridobili potrdila o brezhibnem delovanju.

Stran 20 od 74

•

V 7 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo. Redno jo vzdržujejo v 7 (100,0%)
primerih, potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema so predložili v 5 (71,4%)
primerih, v 2 (28,6%) primerih pa ne.
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3.5

Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih trgovin na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter v specializiranih
prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, motornim gorivom, računalniškimi,
komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo,
šport in zabavo ter drugimi izdelki.
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno
prikazane v grafu 5.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 1077 objektih za trgovino in zbranih
podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•

V 990 (91,9%) objektih imajo izdelan požarni red, v 87 (8,1%) primerih ga nimajo.
V 838 (77,8%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 239 (22,2%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 952 (96,2%)
primerih, v 38 (3,8%) primerih le delno.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 946 (95,6%) primerih, v 44 (4,4%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 990 (100,0%) primerih.
V 948 (95,8%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 42 (4,2%) primerih so
izvlečki požarnega reda izobešeni le delno.
Stran 21 od 74

•
•
•

V 967 (97,7%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 23 (2,3%)
primerih pa le delno.
V 912 (92,1%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 78 (8,6%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 942 (95,2%) primerih, v 12 (1,2%) primerih kontrolnih
pregledov ne izvajajo, v 36 (3,6%) objektih jih izvajajo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 927 objektih za trgovino.
Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 895 (96,5%) objektih, v 32 (3,5%) primerih so bili
izdelani pomanjkljivo.
V 889 (95,9,%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 38
(4,1%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 927 (100,0%) primerih.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 903 objektih za trgovino. Ugotovitve
so sledeče:
•
•
•

V 810 (89,7%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 93 (10,3%) primerih jih nimajo.
V 791 (97,7%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom, v 19 (2,3%)
primerih le delno.
V 783 (96,7%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 27 (3,3%)
primerih ne.

Na 39 (4,2%) objektih za trgovino od 926 so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve
so sledeče:
•
•

V 15 (38,5%) primerih so bili požarni načrti ustrezno dopolnjeni, v 24 (61,5%) primerih
ne.
V 6 (40,0%) primerih so bili dopolnjeni požarni načrti poslani gasilskim enotam, v 9
(60,0%) primerih ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 1061
objektih za trgovino in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 1011 (95,3%)
primerih, v 50 (4,7%) primerih izobraževanja ne izvajajo.
V 906 (89,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 105 (10,4%) primerih ga ni.
V 924 (91,4%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 87 (8,6%)
primerih ne.
V 891 (98,3%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja, v 15 (1,7%) primerih le delno.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 987 (97,6%) primerih, v 24 (2,4%)
primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 910 objektih za trgovino in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 753 (82,7%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 68 (7,5%) primerih pomanjkljivo, v 89 (9,8%)
primerih ne.
V 498 (60,7%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 323 (39,3%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
804 (97,9%) primerih v 17 (2,1%) primerih pomanjkljivo.
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Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 926 objektih
za trgovino in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 125 (13,5%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže,
v 801 (86,5%) primerih ne in to zapisal tudi v požarni red.
V 121 (96,8%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže, v 4 (3,2%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v vseh 125 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 768 objektih za trgovino
in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 755 (98,3%)
objektih, v 13 (1,7%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 1069 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in
ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

V 1040 (97,3%) objektih za trgovino so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti,
v 29 (2,7%) primerih le delno.
V 1051 (98,3%) objektih so bili izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi prosti, v
18 (1,7%) primerih ne.
V 868 (81,2%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 201 (12,8%) primerih le
delno.
V 1001 (93,6%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki, v 68 (6,4%) primerih ne.
V 988 (98,7%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec, v 13 (1,3%) primerih ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 506 (47,3%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 471 (93,1%) primerih, v 35 (6,9%) primerih
ne.
Potrdilo o brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v
265 (56,3%) primerih, v 206 (43,7%) primerih ne.
V 276 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so
v 265 (96,0%) primerih redno vzdrževani, v 11 (4,0%) primerih ne. Potrdila o
brezhibnem delovanju so bila predložena v 255 (92,4%) primerih, v 21 (7,6%) primerih
ne.
V 42 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 42 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 40 (95,2%) primerih, v 2 (4,8) primerih
ne.
V 28 objektih za trgovino so vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški. V
vseh 28 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 28 (100,0%) primerih.
V 212 objektih so vgrajeni avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti
zgorevanja ter odvodom dima in toplote. V 188 (88,5%) primerih so vgrajeni avtomatski
sistemi redno vzdrževani v 24 (11,5%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so
bila predložena v 169 (79,8%) primerih, v 43 (20,2%) primerih ne.
V 845 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 715 (84,6%) primerih
redno vzdrževana, v 130 (15,4%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave je bilo predloženo v 543 (64,3%) primerih, v 302 (35,7%)
primerih ne.
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3.5.1. INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH CENTRIH V
ČASU PRAZNIČNIH NAKUPOV
V času različnih praznikov, je obisk trgovskih kompleksov in nakupovalnih centrov zelo
povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih izvaja poostren nadzor s poudarkom na prehodnih
evakuacijskih poteh, dostopih in izhodih. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so
delno prikazane v grafu 6.
Inšpekcijski nadzor so inšpektorji opravili v 181 navedenih objektih in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrte evakuacije imajo izdelane v vseh 181 (100,0%) objektih.
V 159 (87,9%) primerih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 16 (8,8%)
primerih le delno, v 6 (3,3%) primerih ne.
V 171 (94,5%) primerih so bili izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi prosti, v 2
(1,1%) primerih le delno, v 8 (4,4%) primerih ne.
V 167 (92,3%) primerih so bile evakuacijske poti in zasilni izhodi označeni, v 13 (7,1%)
primerih le delno, v 1 (0,6%) primeru ne.
Gasilniki so bili nameščeni v vseh 181 (100,0%) primerih.
Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo skladno s predpisi v 166
(91,7%) primerih, v 2 (1,2%) primerih le delno, v 13 (7,1%) primerih usposabljanja ne
izvajajo.
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3.6

Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 nadaljeval z rednimi in kontrolnimi
inšpekcijskimi nadzori v objektih za promet in skladiščenje.
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so
delno prikazane v grafu 7.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 40 objektih za promet in skladiščenje
in zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 34 (85,0%) objektih imajo izdelan požarni red, v 6 (15,0%) primerih ga nimajo.
V 33 (97,1%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 1 (2,9%) primeru ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 30 (88,3%)
primerih, v 3 (8,8%) primerih le delno, v 1 (2,9) primeru ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 33 (97,1%) primerih, v 1 (2,9%)
primeru s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 34 (100,0%) primerih.
V 34 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 32 (94,1%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 2 (5,9%)
primerih pa le delno.
V 32 (94,1%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 2 (5,9%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 34 (100,0%) primerih.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 objektih za promet in
skladiščenje. Ugotovitve so sledeče:
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 13 (100,0%) objektih.
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•
•

V 11 (84,6,%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 2
(15,4%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 13 (100,0%) primerih.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih za promet in
skladiščenje. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

V12 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 11 (91,7%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom, v 1 (8,3%)
primerih le delno.
V 10 (83,3%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 2 (16,7%)
primerih ne.

Na 1 (2,8%) objektu za promet in skladiščenje od 36 so bile nameščene sončne elektrarne.
Niso pa požarni načrt v tem 1 (100,0%) primeru ustrezno dopolnili.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 37 objektih
za promet in skladiščenje in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 37 (100,0%)
primerih.
V 32 (86,5%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 5 (13,5%) primerih ga ni.
V 35 (94,6%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 2 (5,4%)
primerih ne.
V 32 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 37 (100,0%) primerih.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 34 objektih za promet in skladiščenje in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 31 (91,2%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 3 (8,8%) primerih ne.
V 28 (90,3%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 3 (9,7%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
31 (100,0%) primerih.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 37 objektih
za promet in skladiščenje in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 2 (5,4%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže, v 35
(94,6%) primerih ne in je to zapisal tudi v požarni red.
V obeh 2 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v obeh 2 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za promet in
skladiščenje in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 11 (84,6%)
objektih, v 2 (15,4%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 40 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred
požarom in ugotovili sledeče:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

V 40 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti.
V 40 (100,0%) objektih so bili izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi prosti.
V 31 (77,5%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 9 (22,5%) primerih le
delno.
V 40 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki in pregledani v rokih, ki jih je
predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 23 (57,5%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 21 (91,3%) primerih, v 2 (8,7%) primerih ne.
Potrdilo o brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v
15 (65,3%) primerih, v 8 (34,7%) primerih ne.
V 8 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
6 (75,0%) primerih redno vzdrževani, v 2 (25,0%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 6 (75,0%) primerih, v 2 (25,0%) primerih ne.
V 3 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V 2 (66,7%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane, v 1 (33,3%)
primeru ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 2 (66,7%) primerih. V
1 (33,3%) primeru ne.
V 3 objektih so vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški. V vseh 3 (100%)
primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem delovanju so
bila predložena v 3 (100,0%) primerih.
V 2 objektih za promet in skladiščenje so vgrajeni avtomatski sistemi za nadzor nad
dimom in produkti zgorevanja ter odvodom dima in toplote. V 1 (50,0%) primeru so
vgrajeni avtomatski sistemi redno vzdrževani v 1 (50,0%) primeru ne. Potrdila o
brezhibnem delovanju so bila predložena v 2 (100,0%) primerih.
V 23 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 18 (78,3%) primerih redno
vzdrževana, v 5 (21,7%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 14 (60,9%) primerih, v 9 (39,1%) primerih ne.
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3.7

Inšpekcijski nadzor v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti

Stran 27 od 74

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v hotelih in objektih podobnih nastanitvenih dejavnosti, v počitniških domovih in
podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih avtokampov in taborov, v
objektih študentskih in dijaških domov in v objektih strežbe jedi in pijač (v nadaljevanju: objekti
gostinske nastanitvene dejavnosti).
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene
dejavnosti so delno prikazane v grafu 8.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 419 objektih gostinske nastanitvene
dejavnosti in zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 394 (94,0%) objektih imajo izdelan požarni red, v 4 (1,0%) primerih je pomanjkljiv, v
21(5,0%) ga nimajo.
V 324 (77,3%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 95 (22,7%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 376 (94,5%)
primerih, v 16 (4,0%) primerih le delno, v 6 (1,5%) primerih ni skladna.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 356 (89,4%) primerih, v 42 (10,6%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 379 (95,2%) primerih, v 19 (4,8%) primerih so
izdelani pomanjkljivo.
V 391 (98,2%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 7 (1,8%) primerih so
izvlečki požarnega reda izobešeni le delno.
V 393 (98,7%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 5 (1,3%)
primerih le delno.
V 377 (94,7%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 15 (3,8%) primerih
pomanjkljivo, v 6 (1,5%) primerih evidence ne vodijo.
Kontrolne preglede izvajajo v 368 (92,5%) primerih, v 8 (2,0%) primerih kontrolnih
pregledov ne izvajajo, v 22 (5,5%) primerih jih izvajajo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 104 objektih gostinske
nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 95 (91,3%) objektih, v 9 (8,7%) primerih so bili
izdelani pomanjkljivo.
V 93 (89,4,%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v
11(10,6%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 102 (98,1%) primerih, v 2 (1,9%) primerih le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 93 objektih gostinske nastanitvene
dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

V 89 (95,7%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 4 (4,3%) primerih jih nimajo.
V 89 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 86 (96,6%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 3 (3,4%)
primerih ne.

Na 4 (1,0%) objektih gostinske nastanitvene dejavnosti od 383 so bile nameščene sončne
elektrarne. Ugotovitve so sledeče:
•
•

V 2 (50,0%) primerih sta bila požarna načrta ustrezno dopolnjena, v 2 (50,0%) primerih
ne.
V 2 (50,0%) primerih sta bila dopolnjena požarna načrta poslana gasilskima enotama, v
2 (50,0%) primerih ne.
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Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 397 objektih
gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 374 (94,2%)
objektih gostinske nastanitvene dejavnosti, v 2 (0,5%) primerih pomanjkljivo, v 21
(5,3%) primerih izobraževanja ne izvajajo.
V 367 (97,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 9 (2,4%) primerih ga ni.
V 334 (88,8%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 42 (11,2%)
primerih ne.
V 367 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 352 (93,6%) primerih, v 24 (6,4%)
primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 388 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 339 (87,3%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 41 (10,6%) primerih pomanjkljivo, v 8 (2,1%)
primerih ne.
V 254 (66,8%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 126 (33,2%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
368 (96,8%) primerih, v 12 (3,2%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 383 objektih
gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 9 (2,3%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže, v
374 (97,7%) primerih ne in to zapisal tudi v požarni red.
V 7 (77,8%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže, v 2 (22,2%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v 7 (77,8%) primerih, v 2
(22,2%) primerih le delno.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 105 objektih gostinske
nastanitvene dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 98 (93,3%)
objektih, v 7 (6,7%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 419 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja
varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•

V 396 (94,5%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 23 (5,5%) primerih le delno.
V 393 (93,8%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 26 (6,2%) primerih le
delno.
V 410 (97,9%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki, v 9 (2,1%) primerih ne.
V 408 (99,5%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec, v 2 (0,5%) primerih ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 118 (28,2%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 115 (97,5%) primerih, v 3 (2,5%) primerih
ne.
Potrdilo o brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v
74 (63,0%) primerih, v 44 (37,0%) primerih ne.
Stran 29 od 74

•
•

•
•

•

V 43 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
39 (90,7%) primerih redno vzdrževani, v 4 (9,3%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 41 (95,3%) primerih, v 2 (4,7%) primerih ne.
V 18 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 17 (94,4%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane, v 1
(5,6%) primeru ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 15 (83,3%)
primerih, v 3 (16,7%) primerih ne.
V 12 objektih so vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški. V vseh 12
(100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 12 (100,0%) primerih.
V 14 objektih so vgrajeni avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti
zgorevanja ter odvodom dima in toplote. V 12 (85,7%) primerih so vgrajeni avtomatski
sistemi redno vzdrževani v 2 (14,3%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem delovanju so
bila predložena v 11 (78,6%) primerih, v 3 (21,4%) primerih ne.
V 139 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 113 (81,6%) primerih
redno vzdrževana, v 26 (18,4%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave je bilo predloženo v 88 (63,3%) primerih, v 51 (36,7%) primerih
ne.
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3.8

Inšpekcijski nadzor v objektih informacijske in komunikacijske
dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih za informacijsko in komunikacijsko dejavnost.
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih informacijske in
komunikacijske dejavnosti so delno prikazane v grafu 9.

Stran 30 od 74

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 27 objektih informacijske in
komunikacijske dejavnosti in zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 27 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 24 (88,9%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 3 (11,1%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 25 (92,6%)
primerih, v 2 (7,4%) primerih delno.
S požarnim redom so bili seznanjeni zaposleni v 27 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 27 (100,0%) primerih.
V 27 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 25 (92,6%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 25 (92,6%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 25 (92,6%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih
informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 18 (100,0%).
V 17 ( 94,4%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 18 (100,0%) primerih.
V 17 (94,4%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 17 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 17 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih
informacijske in komunikacijske dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 11 (91,7%)
objektih, v 1 (8,3%) primeru pomanjkljivo.
V 9 (75,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom.
V 6 (66,7%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 3 (33,3%)
primerih ne.
V 9 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 10 (83,3%) primerih, v 2 (16,7%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 16 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 13 (81,3%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 3 (18,7%) primerih ne.
V 11 (84,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 2 (15,4%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
10 (76,9%) primerih, v 3 (23,1%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 20 objektih informacijske
in komunikacijske dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 10 (50,0%)
objektih, v 10 (50,0%) objektih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

Stran 31 od 74

V 27 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja
varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

V 27 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 25 (92,6%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 27 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 27 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 13 (48,1%) objektih informacijske in
komunikacijske dejavnosti.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 11 (84,6%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 6 (54,5%) primerih.
V 8 (29,6%) objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter
alarmiranje, ki so v 8 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 8 (100,0%) primerih.
V 24 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 23 (95,8%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 19 (79,2%) primerih.
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3.9

Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške
dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 nadaljeval z rednimi in kontrolnimi
inšpekcijskimi nadzori v objektih finančnih storitev in objektih dejavnosti zavarovanja,
pozavarovanja in pokojninskih skladov (v nadaljevanju: objekti finančne in zavarovalniške
dejavnosti).
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške
dejavnosti so delno prikazane v grafu 10.
Stran 32 od 74

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 70 objektih finančne in
zavarovalniške dejavnosti in zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 65 (92,9%) objektih, imajo izdelan požarni red, v 5 (7,1%) primerih le delno.
V 67 (95,7%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 67 (95,7%)
primerih, v 3 (4,3%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni zaposleni v 68 (97,1%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 69 (98,6%) primerih.
V 69 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 65 (94,2%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 58 (82,9%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 66 (94,3%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 60 objektih
finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 60 (100,0%) objektih.
V 60 (100,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 60 (100,0%) primerih.
V 60 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 60 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 60 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 61 objektih
finančne in zavarovalniške dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 60 (98,4%)
objektih, v 1 (1,6%) primeru pomanjkljivo.
V 60 (98,4%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom.
V 60 (98,4%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 60 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 52 (85,2%) primerih, v 9 (14,8%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 55 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 52 (94,5%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 3 (5,5%) primerih ne.
V 52 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
50 (96,2%) primerih, v 2 (3,8%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 70 objektih finančne in
zavarovalniške dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 69 (98,6%)
objektih.

V 70 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja
varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
Stran 33 od 74

•
•
•
•
•
•
•
•

V 70 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 67 (67%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 69 (98,6%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 64 (92,8%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 12 (17,1%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 10 (83,3%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 8 (66,7%) primerih.
V 32 (45,7%) objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter
alarmiranje, ki so v 32 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 28 (87,5%) primerih, v 4 (12,5%) primerih ne.
V 48 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 42 (87,5%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 37 ( 77,1%) primerih.
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3.10

Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil inšpekcijske nadzore v objektih za
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, kjer je izvedel 55 rednih nadzorov in ponovne
nadzore pri zavezancih, nadzorovanih že v preteklem letu.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti so delno prikazane v grafu 11.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 55 objektih za strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti in zbranih podatkih ugotavljamo:
•

V 55 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
Stran 34 od 74

•
•
•
•
•
•
•
•

V 49 (89,1%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 6 (10,9%) primerih le delno.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 51 (92,7%)
primerih, v 4 (7,3%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 50 (90,9%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 52 (94,5%) primerih.
V 52 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 52 ( 100,0%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 48 (87,3%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 7 (12,7%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 48 (87,3%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 55 objektih za
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 39 (70,9%) objektih.
V 37 (94,9%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 2
(5,1%) primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 39 (100,0%) primerih.
V 30 (54,5%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 29 (96,7%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 29 (96,7%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 4 (7,3%) objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so nameščene
sončne elektrarne. V 2 (50,0%) primerih sta bila požarna načrta ustrezno dopolnjena in
poslana gasilskima enotama.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 55 objektih
za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 43 (78,2%)
objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, v 12 (21,8%) primerih
pomanjkljivo.
V 44 (80,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, 11 (20,0%) primerih ga nimajo.
V 51 (92,7%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 41 (93,2%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 50 (90,9%) primerih, v 5 (9,1%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 15 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in ugotovili
sledeče:
•
•
•

V 10 (66,7%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 5 (33,3%) primerih ne.
V 9 (90,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 1 (10,0%) primeru ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
7 (70,0%) primerih.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 1 objektu in
ugotovili sledeče:
•

V 1 (100,0%) primeru je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže.
Stran 35 od 74

•
•

V 1 (100,0%) primeru je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže ne vodijo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 51 objektih za strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 41 (80,4%)
objektih.

V 50 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor
stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 45 (90,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 28 (56,0%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 50 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 42 (84,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 13 (26,0%) objektih za strokovne, znanstvene
in tehnične dejavnosti.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 10 (76,9%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 9 (69,2%) primerih.
V 9 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
7 (77,8%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 5 (55,6%) primerih, v 4 (44,4%) primerih ne.
V 4 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 4 (100,0%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane.
Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 3 (75,0 %) primerih.
V 22 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 18 (81,8%) primerih redno
vzdrževana, v 4 (18,2%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 17 (77,3%) primerih, v 5 (22,7%) primerih ne.
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3.11

Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih dejavnosti varovanja in poizvedovanja, dejavnosti oskrbe stavb in okolice ter
pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (v nadaljevanju: objekti raznovrstnih
poslovnih dejavnosti).
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti so delno prikazane v grafu 12.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 27 objektih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 27 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 25 (92,6%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 2 (7,4%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 26 (96,3%)
primerih, v 1 (3,7%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni zaposleni v 26 (96,3%) primerih, v 1 (3,7%)
primeru delodajalec s požarnim redom zaposlenih ni seznanil.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 27 (100,0%) primerih.
V 27 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 24 (88,9%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 23 (86,2%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 24 (88,9%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 10 objektih
raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 10 (100,0%) objektih.
V 10 (100,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 10 (100,0%) primerih.
V 10 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 10 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 10 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 1 objektu raznovrstnih poslovnih dejavnosti je nameščena sončna elektrarna. V 1
(100,0%) primeru je bil požarni načrt ustrezno dopolnjen in poslan gasilski enoti.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 8 objektih
raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 6 (75%) objektih,
v 2 (25%) primerih pomanjkljivo.
V 7 (87,5%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom.
V 7 (87,5%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 7 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 6 (75%) primerih, v 2 (25%) primerih
pomanjkljivo.
Stran 37 od 74

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 10 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 8 (80,0%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije, v 2 (20,0%) primerih ne.
V 7 (87,5%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 1 (12,5%) primeru ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
6 (75,0%) primerih, v 2 (25,0%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 11 (100,0%)
objektih.

V 27 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva
pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

V 25 (92,6%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 22 (81,9%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 25 (92,6%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 25 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 13 (52,0%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 13 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 7 (53,8%) primerih.
V 2 (7,4%) objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje,
ki so v 2 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 2 (100,0%) primerih.
V 9 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 7 (77,8%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 7 (77,8%) primerih.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 25 objektih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti in zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 (96,0%) objektov ima izdelan požarni red, v 1 (4,0%) primeru ga nimajo.
V 19 (79,2%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 5 (20,8%) primerih ga nimajo.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 23 (95,8%)
primerih, v 1 (4,2%) primeru le delno.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 21 (87,5%) primerih, v 3 (12,5%)
primerih delodajalec s požarnim redom ni seznanil zaposlenih. Evidenco o seznanitvi
zaposlenih s požarnim redom vodijo v 21 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 24 (100,0%) primerih.
V 23 (95,8%) primerih je vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 1 (4,2%) primeru le
delno.
V 24 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
Navodila za posameznike, ki v objektu občasno opravljajo storitve ali druge dejavnosti,
ki lahko povzročijo požar, imajo izdelana v 24 (100,0%) primerih.
Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 23 (95,8%)
primerih, v 1 (4,2%) primeru pomanjkljivo.
V 23 (95,8%) primerih imajo sprejet in podpisan program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 1 (4,2%) primeru ga nimajo.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 23 (100,0%) primerih.
Stran 38 od 74

•
•

Kontrolne preglede izvajajo v 20 (83,3%) primerih, v 4 (16,7%) primerih kontrolnih
pregledov ne izvajajo.
Kontrolne liste izpolnjujejo v 18 (90,0%) primerih, v 1 (5,0) primeru le delno, v 1 (5,0)
primeru kontrolnih listov ne izpolnjujejo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•

V 12 (100,0%) primerih so načrti evakuacije izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem
redu.
V 12 (100,0%) primerih so bili pri izdelavi načrtov evakuacije uporabljeni predpisani
grafični znaki.
V 12 (100,0%) primerih so bili načrti evakuacije podpisani.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 12 (100,0%) primerih.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 8 objektih raznovrstnih poslovnih
dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

V 7 (87,5%) primerih so požarni načrti izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu,
v 1 (12,5) primeru le delno.
V 8 (100,0%) primerih so požarni načrti podpisani.
V 7 (87,5%) primerih so požarne načrte izročili gasilskim enotam, v 1 (12,5%) primeru
ne.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 24 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•

V 23 (95,8%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 1 (4,2%) primeru ne.
V 23 (95,8%) primerih so v požarnem redu določili način in vrsto usposabljanja
odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov, v 1 (4,2%) primeru ne.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 6 objektih raznovrstnih
poslovnih dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 6 (100,0%)
primerih.
V 6 (100,0%) primerih vodijo evidence o času, sodelujočih in o načinu izvedbe
usposabljanja.

V 23 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva
pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•

V 22 (95,7%) primerih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 1 (4,3%)
primeru ne.
V 23 (100,0%) primerih so bili prosti izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 23 (100,0%) primerih so nameščeni ročni gasilniki.
V 23 (100,0%) primerih so bili ročni gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Ročni gasilniki so v 22 (95,7%) primerih nameščeni skladno s pravilnikom, v 1 (4,3%)
primeru le delno.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 8 (34,8%) primerih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v vseh 8 (100,0%) primerih, potrdilo o
brezhibnem delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 5 (62,5%)
primerih.
V 3 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
3 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 3 (100,0%) primerih.
Stran 39 od 74

•
•

V 1 objektu je vgrajen avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja
ter odvodom dima in toplote, ki pa ni redno vzdrževan in zanj ni bilo predloženo potrdilo
o brezhibnem delovanju.
V 6 objektih je vgrajena varnostna razsvetljava, ki je v 5 (83,3%) primerih redno
vzdrževana, v 1 (16,7%) ne. Potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave so
bila predložena v 5 (83,3%) primerih, v 1 (16,7%) ne.
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Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih
za dejavnosti javne uprave

V letu 2012 je inšpektorat nadaljeval z inšpekcijskim nadzorom v objektih za dejavnosti javne
uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju: objekti za
dejavnost javne uprave). Opravljenih je bilo 12 rednih inšpekcijskih nadzorov.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno
prikazane v grafu 13.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 12 objektih za dejavnost javne uprave in
zbranih podatkih ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•

V 12 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 10 (83,3%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 2 (16,7%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 11 (91,7%)
primerih, v 1 (8,3%) primeru ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 12 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 12 (100,0%) primerih.
V 12 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 12 (100,0%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
Stran 40 od 74

•
•

V 10 (83,3%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 11 (91,7%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih za
dejavnost javne uprave. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 12 (100,0%) objektih.
V 9 (75,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 3
(25,0%) primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 12 (100,0%) primerih.
V 12 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 11 ( 91,7%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 11 (91,7%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 2 (16,7%) objektih za dejavnost javne uprave so nameščene sončne elektrarne. V 2
(100,0%) primerih sta bila požarna načrta ustrezno dopolnjena in poslana gasilskima
enotama.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 10 objektih
za dejavnost javne uprave in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 8 (80,0%)
objektih, v 2 (20,0%) primerih pomanjkljivo.
V 9 (90,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 1 (10,0%) primeru ga nimajo.
V 8 (80,0%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 9 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 8 (80,0%) primerih, v 2 (20,0%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 9 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 8 (88,9%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije, v 1 (11,1%) primeru ne.
V 8 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
6 (75,0%) primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 5 objektih za dejavnost
javne uprave in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 5 (100,0%)
objektih.

V 12 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred
požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•

V 12 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 10 (83,3%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 12 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 12 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Stran 41 od 74

•
•
•
•
•

Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 5 (41,7%) objektih za dejavnost javne uprave.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 5 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 2 (40,0%) primerih.
V 4 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
4 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 3 (75,0%) primerih, v 1 (25%) primeru ne.
V 3 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 3 (100,0%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane.
Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 2 (66,7%) primerih.
V 7 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 7 (100,0%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 5 (71,4%) primerih, v 2 (28,6%) primerih ne.
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3.13

Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko
izobraževanje, posrednješolsko izobraževanje in druga izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja.

3.13.1. INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH ZA PREDŠOLSKO VZGOJO (VRTCI)
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju:
vrtcih), kjer se je pregledalo celotno področje varstva pred požarom, so delno prikazane v grafu
14.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 130 vrtcih so ugotovitve sledeče:
Stran 42 od 74

•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 130 (100,0%) vrtcih imajo izdelan požarni red.
V 125 (96,2%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, v 5 (3,8%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 120 (92,3%)
primerih, v 10 (7,7%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 112 (86,2%) primerih, v 18 (13,8%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 130 (100,0%) primerih.
V 128 (98,5%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 2 (1,5%) primerih so
izvlečki požarnega reda izobešeni le delno.
V 124 (95,4%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 6 (4,6%)
primerih pa le delno.
V 122 (93,8%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 8 (6,2 %) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 125 (96,2%) objektih, v 2 (1,5%) objektih kontrolnih
pregledov ne izvajajo, v 3 (2,3%) objektih jih izvajajo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 130 vrtcih.
Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 130 (100,0%) vrtcih.
V 119 (91,5%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 11
(8,5%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 130 (100,0%) primerih.
V 126 (96,9%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 4 (3,1%) jih nimajo.
V 126 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 125 (99,2%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam, v 1 (0,8%)
primeru ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 130 vrtcih in
ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 130 (100,0%)
vrtcih.
V 125 (96,2%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 5 (3,8%) primerih ga nimajo.
V 125 (96,2%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 5 (3,8 %)
primerih ne.
V 125 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 120 (92,3%) primerih, v 10 (7,7%)
primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 130 vrtcih in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 110 (84,6%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 20 (15,4%) primerih ne.
V 102 (92,7%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 8 (7,3%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
101 (91,8%) primerih v 9 (8,2%) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za opravljanje požarne straže so inšpektorji nadzorovali v 3 vrtcih in
ugotovili sledeče:
•

V 3 (100,0%) primerih je delodajalec določil zaposlene za opravljanje požarne straže.
Stran 43 od 74

•
•

V 3 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja za opravljanje
požarne straže.
Evidenco o usposabljanju za opravljanje požarne straže vodijo v vseh 3 (100,0%)
primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 130 vrtcih in ugotovili
sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 130 (100,0%)
vrtcih.

V 130 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 128 (98,5%) vrtcih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 2 (1,5%) primerih le delno.
V 125 (96,2%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 5 (3,8%) primerih le
delno.
V 130 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 130 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 86 (66,2%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 86 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 67 (77,9%) primerih.
V 57 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
51 (89,5%) primerih redno vzdrževani, v 6 (10,5%) primerih ne. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 50 (87,7%) primerih, v 7 (12,3%) primerih ne.
V 4 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 4 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 4 (100,0%) primerih.
V 46 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 39 (84,8%) primerih redno
vzdrževana, v 7 (15,2%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 41 (89,1%) primerih, v 5 (10,9%) primerih ne.
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3.13.2. INŠPEKCIJSKI NADZOR V OJEKTIH ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
(OSNOVNE ŠOLE)
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v osnovnih šolah, kjer se je pregledalo celotno
področje varstva pred požarom, so delno prikazane v grafu 15.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 210 osnovnih šolah so ugotovitve
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 210 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 187 (89%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 23 (11%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 190 (90,5%)
primerih, v 20 (9,5%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 201 (95,7%) primeru, v 9 (4,3%)
primerih s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 200 (95,2%) primerih.
V 199 (99,5%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 1 (0,5%) primeru
izvlečki niso izobešeni.
V 185 (92,9%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 15 (7,1%)
primerih ne.
V 198 (94,3%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 12 (5,7%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 200 (95,2%) objektih, v 10 (4,8%) objektih kontrolnih
pregledov ne izvajajo.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 210 osnovnih
šolah. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 210 (100,0%) šolah.
V 181 (86,2%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 29
(13,8%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 210 (100,0%) primerih.
V 199 (94,8%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 11 (5,2%) primerih jih nimajo.
V 199 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 199 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 3 (1,4%) osnovnih šolah so nameščene sončne elektrarne. V vseh 3 (100,0%) primerih
so bili požarni načrti ustrezno dopolnjeni in poslani gasilskim enotam.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 210
osnovnih šolah in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 206 (98,1%)
osnovnih šolah, v 4 (1,9%) primerih pomanjkljivo.
V 200 (95,2%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s
področja varstva pred požarom, v 10 (4,8%) primerih ga nimajo.
V 187 (89%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 198 (99%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 188 (89,5%) primerih, v 22 (10,5%)
primerih pa ne.
Stran 45 od 74

Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 210 osnovnih šolah in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 201 (95,7%) primeru so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 9 (4,3%) primerih ne.
V 172 (85,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb
za gašenje začetnih požarov, v 29 (14,4%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
187 (93%) primerih, v 14 ( 7%) primerih evidence ne vodijo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 210 osnovnih šolah in
ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 203 (96,7%)
osnovnih šolah, v 7 (3,3%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 210 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 202 (96,2%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 8 (3,8%) primerih le delno.
V 200 (95,2%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 10 (4,8%) primerih ne.
V 210 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 210 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 159 (75,7%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 143 (90%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 123 (77,4%) primerih.
V 21 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
20 (95,2%) primerih redno vzdrževani, v 1 (4,8%) primeru ne. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 18 (85,7%) primerih, v 3 (14,3%) primerih ne.
V 11 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 11 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 11 (100,0%) primerih.
V 113 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 111 (98,2%) primerih
redno vzdrževana, v 2 (1,8%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 108 (95,6%) primerih, v 5 (4,4%) primerih ne.
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3.13.3. INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH ZA SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
(SREDNJE ŠOLE)
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v srednjih šolah so delno prikazane v grafu 16.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 56 srednjih šolah so ugotovitve
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 56 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 54 (96,4%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 2 (3,6%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 51 (91%)
primerih, v 5 (9%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 55 (98,2%) primerih, v 1 (1,8%)
primeru s požarnim redom zaposleni niso bili seznanjeni.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 45 (80%) primerih.
V 42 (93,3%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 3 (6,7%) primerih izvlečki
niso izobešeni.
V 40 (88,9%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 5 (11,1%)
primerih ne.
V 54 (96,4%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 2 (3,6%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 49 (87,5%) objektih, v 7 (12,5%) primerih kontrolnih
pregledov ne izvajajo.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 56 srednjih
šolah. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 56 (100,0%) objektih.
V 48 (85,7%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 8
(14,3%) primerih le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 56 (100,0%) primerih.
Stran 47 od 74

•
•
•

V 50 (89,3%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 6 (10,7%) primerih jih nimajo.
V 43 (86%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 50 (100 %) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 56 srednjih
šolah. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 56 (100,0%)
objektih.
V 55 (98,2%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 1 (1,8%) primeru ga nimajo.
V 51 (91%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 50 (91%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 49 (87,5%) primerih, v 7 (12,5%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 50 srednjih šolah in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 49 (98%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije, v 1 (2 %) primeru ne.
V 47 (95,9%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 2 (4,1%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
47 (95,9%) primerih, v 2 (4,1%) primerih evidence ne vodijo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 56 srednjih šolah in
ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 51 (91,1%)
objektih, v 5 (8,9%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 56 srednjih šolah so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 49 (87,5%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 7 (12,5%) primerih ne.
V 51 (91,1%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 5 (8,9%) primerih ne.
V 56 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 54 (96,4%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec,
v 2 (3,6%) primerih ne.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 23 (41,1%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 23 (100%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 12 (52,2%) primerih.
V 21 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
20 (95,2%) primerih redno vzdrževani, v 1 (4,8%) primeru ne. Potrdila o brezhibnem
delovanju so bila predložena v 16 (76,2%) primerih, v 5 (23,8%) primerih ne.
V 9 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 9 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 8 (88,9%) primerih.
V 54 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 51 (94,4%) primerih redno
vzdrževana, v 3 (5,6%) primerih ne. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne
razsvetljave je bilo predloženo v 51 (94,4%) primerih, v 3 (5,6%) primerih ne.
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3.13.4. INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH ZA POSREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
(UNIVERZE)
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v univerzah so delno prikazane v grafu 17.
Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 30 objektih univerz so ugotovitve
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 30 (100,0%) objektih imajo izdelan požarni red.
V 28 (93,3%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 2 (6,7%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 29 (96,7%)
primerih, v 1 ( 3,3%) primeru ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 30 (100,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 30 (100,0%) primerih.
V 25 (83,3%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni, v 5 (16,7%) primerih
izvlečki niso izobešeni.
V 28 (93,3%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom, v 2 (6,7%)
primerih ne.
V 26 (86,7%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, v 4 (13,3%) primerih ne.
Kontrolne preglede izvajajo v 29 (96,7%) objektih, v 1 (3,3%) objektu kontrolnih
pregledov ne izvajajo.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 30 objektih
univerz. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v vseh 30 (100,0%) objektih.
V 29 (96,7%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 1
(3,3%) primeru le delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 30 (100,0%) primerih.
V 21 (70%) primerih imajo izdelane požarne načrte, v 9 (30%) jih nimajo.
Stran 49 od 74

•
•

V 21 ( 100,0%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 21 ( 100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih
univerz. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 26 (86,7%)
objektih, v 4 (13,3%) primerih pomanjkljivo.
V 25 (83,3%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 5 (16,7%) primeru ga nimajo.
V 26 (86,7%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom, v 4 (13,3%)
primerih ne.
V 25 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 28 (93,3%) primerih, v 2 (6,7%)
pomanjkljivo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 30 objektih univerz in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 26 (86,7%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 4 (13,3%) primerih ne.
V 24 (92,3%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 2 (7,7%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
24 (92,3%) primerih, v 2 (7,7%) primerih evidence ne vodijo.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih univerz in
ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 22 (73,3%)
primerih, v 8 (26,7%) primerih praktičnega usposabljanja ne izvajajo.

V 30 objektih univerz so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili
sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 29 (96,7%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi, v 1 (3,3%) primeru ne.
V 20 (66,7%) primerih so bile evakuacijske poti označene, v 10 (33,3%) primerih ne.
V 30 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 28 (93,3%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 11 (36,7%) univerzah.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 11 (100,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 10 (91%) primerih.
V 15 primerih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so
v 15 (100,0%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 14 (93,3%) primerih, v 1 (6,7%) primeru ne.
V 5 primerih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 5 (100%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila
o brezhibnem delovanju so bila predložena v 3 (60%) primerih.
V 21 primerih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 21 (100,0%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 18 (85,7%) primerih, v 3 (14,3%) primerih ne.

Stran 50 od 74
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Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in
rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in
rekreacijski dejavnosti so delno prikazane v grafu 18.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 96 objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni
in rekreacijski dejavnosti ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 95 (99,0%) objektih imajo izdelan požarni red, v 1 (1,0%) primeru delno.
V 48 (50,0%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 48 (50,0%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 90 (93,8%)
primerih, v 6 (6,2%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 86 (89,6%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 92 (95,8%) primerih.
V 92 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 90 (97,8%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 89 (92,7%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 91 (94,8%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 96 objektih,
namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. Ugotovitve so sledeče:
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 56 (58,3%) objektih.
Stran 51 od 74

•
•
•
•
•

V 30 (53,6%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 26
(46,4%) primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 56 (100,0%) primerih.
V 49 (87,5%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 41 (83,7%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 48 (97,9%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Na 5 (5,2%) objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti so
nameščene sončne elektrarne. V 3 (60%) primerih so bili požarni načrti ustrezno dopolnjeni
in poslani gasilskim enotam.
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 40 objektih,
namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 34 (85,0%)
objektih, v 6 (15,0%) primerih pomanjkljivo.
V 34 (85,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 6 (15,0%) primerih ga nimajo.
V 34 (85,0%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 34 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 32 (80,0%) primerih, v 8 (20,0%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 82 objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti in
ugotovili sledeče:
•
•
•

V 70 (85,4%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 12 (14,6%) primerih ne.
V 56 (80,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov, v 14 (20,0%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
61 (87,1%) primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih, namenjenih
kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 12 (52,2%)
objektih.

V 96 objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti so inšpektorji
opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•
•

V 87 (90,6%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 81 (84,4%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 96 (100,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 89 (92,7%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 40 (41,7%) objektih.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 28 (70,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 21 (52,5%) primerih.
V 11 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
8 (72,7%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 7 (63,6) primerih, v 4 (36,4%) primerih ne.

Stran 52 od 74

•
•

V 9 objektih so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V vseh 9 (100,0%) primerih so vgrajene naprave redno vzdrževane.
Potrdila o brezhibnem delovanju so bila predložena v 4 (44,4%) primerih.
V 92 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 87 (94,6%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 69 (75,0%) primerih, v 23 (25,0%) primerih ne.
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Inšpekcijski nadzor v objektih, ki so namenjeni dejavnosti
kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 nadaljeval z rednimi in kontrolnimi
inšpekcijskimi nadzori v objektih, ki so namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in
ribištva.
Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred
požarom. Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, ki so namenjeni dejavnosti
kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva so delno prikazane v grafu 19.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 17 objektih, ki so namenjeni dejavnosti
kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva ugotavljamo:
•
•
•
•
•

V 14 (82,4%) objektih imajo izdelan požarni red, v 3 (17,6%) primerih ne.
V 11 (64,7%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 10 (71,4%)
primerih, v 4 (28,6%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni zaposleni v 10 (71,4%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 9 (64,3%) primerih.
Stran 53 od 74

•
•
•
•

V 9 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 7 (77,8%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 10 (58,8%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 9 (64,3%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 10 objektih, ki
so namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 10 (100,0%) objektih.
V 9 (90,0%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 1
(10,0%) primeru delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 9 (90,0%) primerih.
V 8 (80,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 6 (75%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 8 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih,
ki so namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 10 (83,3%)
objektih v 2 (16,7%) primerih pomanjkljivo.
V 9 (75,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 3 (25,0%) primerih ga nimajo.
V 7 (58,3%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 9 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 6 (50,0%) primerih, v 6 (50,0%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 5 objektih, ki so namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva
in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 3 (60,0%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje začetnih
požarov in izvajanje evakuacije, v 2 (40,0%) primerih ne.
V 3 (100,0%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
2 (66,7%) primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 7 objektih, ki so
namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 1 (14,3%)
objektu, namenjenih dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva.

V 17 objektih, ki so namenjeni dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva so
inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

V 17 (100,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 5 (29,4%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 12 (70,6%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 11 (91,7%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 1 (14,3%) objektu.
Stran 54 od 74

•
•

Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 1 (100,0%) primeru, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja ni bilo predloženo v nobenem primeru.
V 2 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 2 (100,0%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 1 (50,0%) primeru.
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Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim
dejavnostim

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil redne in kontrolne inšpekcijske
nadzore v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih drugim storitvenim
dejavnostim so delno prikazane v grafu 20.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 25 objektih, namenjenih drugim storitvenim
dejavnostim ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•

V 22 (88,0%) objektih imajo izdelan požarni red, v 3 (12,0%) primerih delno.
V 19 (76,0%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
v 6 (24,0%) primerih ne.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 18 (72,0%)
primerih, v 7 (28,0%) primerih ne.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 19 (76,0%) primerih.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 23 (92%) primerih.
V 23 (100,0%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 18 (78,3%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
Stran 55 od 74

•
•

V 22 (88,0%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 19 (76,0%) objektih.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih,
namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 17 (89,5%) objektih.
V 15 (88,2%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 4
(11,8%) primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 17 (100,0%) primerih.
V 15 (78,9%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 11 (73,3%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 11 (73,3%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 8 objektih,
namenjenih drugim storitvenim dejavnostim in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•

Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pred požarom izvajajo v 8 (100,0%)
objektih.
V 7 (87,5%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja delavcev s področja
varstva pred požarom, v 1 (12,5%) primeru ga nimajo.
V 6 (85,7%) primerih je program usposabljanja izdelala pooblaščena oseba za
organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom.
V 7 (100,0%) primerih usposabljanje poteka skladno s podpisanim in potrjenim
programom usposabljanja.
Evidenco o usposabljanju zaposlenih vodijo v 5 (62,5%) primerih, v 3 (37,5%) primerih
pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so inšpektorji
nadzorovali v 15 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim in ugotovili sledeče:
•
•
•

V 13 (86,7%) primerih so izmed zaposlenih določili osebo oz. osebe za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 2 (13,3%) primerih ne.
V 11 (84,6%) primerih je delodajalec potrdil program usposabljanja odgovornih oseb za
gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, v 2 (15,4%) primerih ne.
Evidenco o usposabljanju za gašenje začetnih požarov in izvajanju evakuacije vodijo v
11 (85,6%) primerih.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije so inšpektorji nadzorovali v 20 objektih, namenjenih
drugim storitvenim dejavnostim in ugotovili sledeče:
•

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije izvajajo enkrat letno v 16 (80,0%)
objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim.

V 25 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim so inšpektorji opravili nadzor
stanja varstva pred požarom in ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•

V 22 (88,0%) objektih so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 16 (64,0%) primerih so bile evakuacijske poti označene.
V 24 (96,0%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 24 (100,0%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal
proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 5 (20,0%) objektih, namenjenih drugim
storitvenim dejavnostim.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 4 (80,0%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 1 (20,0%) primeru.
Stran 56 od 74

•
•
•

V 6 objektih so vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, ki so v
4 (66,7%) primerih redno vzdrževani. Potrdila o brezhibnem delovanju so bila
predložena v 3 (50,0%) primerih, v 3 (50,0%) primerih ne.
V 1 objektu so vgrajene naprave za odkrivanje in javljanje prisotnih gorljivih plinov ali
par v zraku. V 1 (100,0%) primeru so vgrajene naprave redno vzdrževane. Potrdila o
brezhibnem delovanju v tem primeru niso bila predložena.
V 14 objektih imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 12 (85,7%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 7 (50,0%) primerih, v 7 (50,0%) primerih ne.
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3.17

Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

V letu 2012 je inšpektorat nadaljeval z inšpekcijskim nadzorom v večstanovanjskih stavbah.
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane
v grafu 21.
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov v 60 večstanovanjskih stavbah in zbranih
podatkov ugotavljamo:
•
•
•
•
•
•
•

V 58 (96,7%) stavbah imajo izdelan požarni red, v 2 (3,3%) primerih ne.
V 51 (85%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 48 (82,8%)
primerih, v 6 ( 10,3%) primerih delno, v 4 (6,9%) primerih ne.
Izvlečke požarnega reda imajo izdelane v 52 (89,7%) primerih.
V 49 (84,5%) primerih so izvlečki požarnega reda izobešeni.
V 49 (84,5%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 55 (91,7%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Stran 57 od 74

•

Kontrolne preglede izvajajo v 55 (94,8%) večstanovanjskih stavbah.

Načrti evakuacije in požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 60
večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so sledeče:
•
•
•
•
•
•

Načrti evakuacije so bili izdelani v 58 (96,7%) stavbah.
V 56 (96,6%) primerih so bili izdelani skladno s Pravilnikom o požarnem redu, v 2
(3,4%) primerih delno.
Načrti evakuacije so bili izobešeni v 58 (100,0%) primerih.
V 60 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 56 (93,3%) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s pravilnikom.
V 51 (85%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.

V 60 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor stanja varstva pred požarom in
ugotovili sledeče:
•
•
•
•
•
•

V 54 (90,0%) stavbah so bile evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, tako kot tudi
izhodi, ki so predvideni kot evakuacijski izhodi.
V 55 (91,7%) primerih so bili nameščeni ročni gasilniki.
V 49 (89,1%) primerih so bili gasilniki pregledani v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.
Notranje hidrantno omrežje je vgrajeno v 21 (35%) večstanovanjskih stavbah.
Redni letni tehnični nadzor je bil izveden v 17 (80,9%) primerih, potrdilo o brezhibnem
delovanju notranjega hidrantnega omrežja je bilo predloženo v 9 (42,9%) primerih.
V 9 stavbah imajo vgrajeno varnostno razsvetljavo, ki je v 9 (100,0%) primerih redno
vzdrževana. Potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave je bilo predloženo
v 8 (88,9%) primerih.
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3.18

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

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2012 opravil inšpekcijske nadzore pri SEVESO
zavezancih. Nadzor se je opravil s področja zaščite in reševanja in s področja varstva pred
požarom
Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih pri SEVESO zavezancih so delno prikazane v
grafu 22.
Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov načrtov zaščite za nesreče z nevarnimi snovmi pri 27
SEVESO zavezancih so sledeči:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 27 (100,0%) primerih imajo izdelano oceno ogroženosti.
V 26 (96,3%) primerih imajo izdelan načrt zaščite in reševanja, v 1 (3,7%) primeru
pomanjkljivo.
V 26 (96,3%) primerih je načrt izdelan za predvidene možne nesreče v 1 (3,7%)
primeru le delno.
V 27 (100,0%) primerih so v načrtu opredeljene potrebne sile, sredstva in viri.
V 27 (100,0%) primerih je opredeljeno aktiviranje sil in sredstev.
V 25 (92,6%) primerih so določena imena oz. položaj oseb, ki so pooblaščene za
aktiviranje postopkov ob nesreči ter osebe, ki je odgovorna za usklajevanje postopkov
za zmanjšanje posledic nesreče, v 2 (7,4%) primerih pomanjkljivo.
V 26 (96,3%) primerih je določena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi
organi, pristojnimi za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja, v 1 (3,7%)
primeru ne.
V 24 (88,9%) primerih so opredeljeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za zaposlene,
opozarjanje na nevarnost ter napotke za osebno in vzajemno zaščito ob nesreči, v 3
(11,1%) primerih pomanjkljivo.
V 27 (100,0%) primerih je opredeljen program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih
ob nesreči opravljalo.
V 25 (92,6%) primerih so bili načrti ažurirani, v 1 (3,7%) primeru delno, v 1 (3,7%)
primeru ne.
V 27 (100,0%) so najmanj enkrat v treh letih izvedli vaje za preverjanje načrta zaščite in
reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov na področju varstva pred požarom pri SEVESO
zavezancih so sledeči:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V 27 (100,0%) objektih za promet in skladiščenje imajo izdelan požarni red.
V 27 (100,0%) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom.
Vsebina požarnega reda je skladna s Pravilnikom o požarnem redu v 24 (88,9%)
primerih, v 3 (11,1%) primerih le delno.
S požarnim redom so bili seznanjeni vsi zaposleni v 27 (100,0%) primerih.
V 27 (100,0%) primerih imajo izdelane izvlečke požarnega reda.
V 27 (100,0%) primerih je bila vsebina izvlečka skladna s pravilnikom.
V 27 (100,0%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju, servisiranju
opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
Kontrolne preglede izvajajo v 27 (100,0%) primerih.
V 27 (100,0%) primerih imajo izdelane načrte evakuacije.
V 25 (92,6,%) primerih so bili načrti evakuacije izdelani skladno s Pravilnikom o
požarnem redu, v 2 (7,4%) primerih le delno.
V 27 (100,0%) primerih imajo izdelane požarne načrte.
V 27 (100,0%) primerih so bili požarni načrti izročeni gasilskim enotam.
Stran 59 od 74
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3.19

Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi

Na podlagi programa dela za leto 2012 so inšpektorji v obdobju druge polovice leta izvedli
inšpekcijske nadzore v 79 prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi.
Na podlagi inšpekcijskih nadzorih je bilo ugotovljeno:
•
•
•
•

Pri 71 (89,9%) zavezancih so njihovi požarni redi vsebovali ukrepe zaradi nevarnosti
eksplozije, pri 8 (10,1%) teh vsebin ni bilo.
Pri 71 (89,9%) zavezancih so njihovi požarni redi vsebovali navodila za ravnanje v
primeru požara zaradi eksplozije, pri 8 (10,1%) teh navodil v požarnem redu ni bilo.
Pri 65 (82,3%) zavezancih smo ugotovili, da so imeli zadostno število ročnih gasilnikov,
pri 14 (17,7%) jih je bilo premalo.
Pri 68 (86,1%) pregledanih prodajnih mestih pirotehnike smo ugotovili, da sta bila na
prodajnem mestu nameščena najmanj dva ročna gasilnika 27A-144B, pri 11 (13,9%)
gasilniki niso bili ustrezni.

3.20

Inšpekcijski nadzor gasilskih enot

Namen inšpekcijskih pregledov je bil ugotoviti ali imajo vsi operativni gasilci v poklicnih gasilskih
enotah (v nadaljevanju: GE), GE širšega pomena in drugih osrednjih GE v občinah, ki so
določene v 20. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč, opravljene zdravstvene preglede in ustrezno potrdilo. To potrdilo lahko
izdajo le tisti izvajalci zdravstvenih pregledov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti
medicine dela, prometa in športa.
Stran 60 od 74

Operativni gasilci morajo zdravstveni pregled opraviti vsakih pet let, v kolikor pa operativni
gasilec opravlja najzahtevnejša opravila, morajo zdravstvene preglede opraviti vsako tretje leto.
V letu 2012 smo pregledali 3 poklicne GE, 4 GE širšega pomena ter 57 GE v prostovoljnih
društvih. Glede opravljenih zdravniški pregledov operativnih gasilcev ter pridobljenih potrdil o
zdravstveni sposobnosti se vsako leto izboljšuje. Vedno več operativnih gasilcev ima
pridobljeno ustrezno zdravstveno potrdilo. Pri poklicnih GE gasilcev, ki ne bi imeli potrdila o
zdravstveni sposobnosti, ni bilo, pri prostovoljnih gasilskih društvih pa je bilo takih gasilcev
44,2%.

3.21

Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

V letu 2012 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori v 69
bazenskih in naravnih kopališčih, pri 36 izposojevalcih opreme, pri 9 organizatorjih raftinga,
kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s
pridobitnim namenom.
3.21.1. NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA
Izvajanje inšpekcijskih nadzorov na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se je v skladu s
programom dela inšpektorata izvajalo praviloma od 1. januarja 2012 do konca poletne kopalne
sezone. Inšpekcijski nadzori v bazenskih kopališčih v dvoranah so se izvajali v celotnem
obdobju, na bazenskih kopališčih na prostem in naravnih kopališčih pa le v času poletne
kopalne sezone.
Nadzori so se opravili z namenom, da se preverijo 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 njihova oblačila.
Na podlagi podatkov, pridobljenih ob 69 inšpekcijskih nadzorih ugotavljamo:
•
•
•
•
•

•
•
•

Zadostno število reševalcev iz vode ima vseh 69 (100,0%) kopališč.
Dnevnik dela reševalcev imajo vsa 69 (100,0%) kopališča.
Prostor za reševalce ima 68 (98,5%) kopališč, eno ga nima.
Kopališki red ima vseh 69 (100,0%) kopališč.
Glede opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki na vseh kopališčih je stanje
sledeče:
o ustrezna velikost znakov je na vseh 69 (100,0%) kopališčih;
o prava lokacija za namestitev znakov je na 9 6 (100,0%) kopališčih,
o namestitev pravih znakov na lokacijah ima vseh 69 (100,0%) kopališč;
o zadostno število reševalnih obročev ali žog ima 67 (97,1%) kopališč, 2 (2,9%)
kopališči jih nimajo;
o zadostno število reševalnih žrdi ima 68 (98,5%) bazenskih kopališč, 1 (1,5%)
kopališče jih nima;
o piščalke imajo na 68 (98,5%) kopališčih, na 1 (1,5%) kopališču jih nimajo.
Telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno službo, s centrom za obveščanje in s
policijo imajo na 69 (100,0%) kopališčih.
Zveza med reševalci je zagotovljena pri 68 (98,5%) kopališčih, pri 1 (1,5%)
sporazumevanje med reševalci ni urejeno.
Oblačila za reševalce imajo na vseh 69 (100,0%) kopališčih.

3.21.2. IZPOSOJEVALCI PLOVIL
Stran 61 od 74

Izposojevalci plovil na morju, jezerih, rekah in drugih vodah morajo imeti med delovnim časom
zagotovljen nadzor nad izposojenimi plovili in usposobljeno osebo za reševanje iz vode. Prav
tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami,
namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev.
Opravljeno je bilo 36 inšpekcijskih nadzorov pri izposojevalcih plovil.
Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:
•
•
•

Osebe, usposobljene za reševanje iz vode, je imelo 22 (61,1%) nadzorovanih
izposojevalcev plovil, 14 (38,9%) jih ni imelo.
Navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom
izposojene opreme in sredstev ima 32 (88,9%) izposojevalcev plovil, 4 (11,1%) ne.
Navodila ima izobešena na vidnem mestu vseh 36 (100,0%) izposojevalcev plovil.

3.21.3. INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA,
SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM
Inšpekcijski nadzor so se opravili pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih
dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom. Opravljenih je bilo 9
inšpekcijskih nadzorov na sedežih zavezancev in na krajih, kjer dejansko izvajajo dejavnost
organizatorja raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi. Pri dveh je bilo
ugotovljeno, da ne opravljata več te komercialne dejavnosti
Ob nadzoru se je najprej preverjalo, za katero dejavnost je zavezanec registriran in kaj
dejansko opravlja s področja varstva pred utopitvami. Če je zavezanec opravljal dejavnost
organizatorja raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi s pridobitnim
namenom, se je na sedežu zavezanca preverilo, koliko ima reševalcev iz vode na divjih vodah
oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, kako zagotavlja (ali vodi evidenco), da je pri
vsaki skupini prisotna ena od teh oseb ter ali so te osebe ustrezno usposobljene.
Pri vseh sedmih zavezancih je bilo ugotovljeno, da imajo predpisano število reševalcev iz vode
ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode in da so vsi ustrezno usposobljeni.

3.22

Inšpekcijski nadzor na področju zaščite in reševanja v občinah

V letu 2012 so bili inšpekcijski nadzori opravljeni v 9 občinah z namenom pregleda občinskih
načrtov zaščite in reševanja. Skupno število pregledanih načrtov zaščite in reševanja za
različne nesreče je bilo 32.
Ugotovitve inšpektorjev ob inšpekcijskih nadzorih 32 načrtov zaščite in reševanja (razen za
nevarne snovi) v občinah po posameznih elementih so naslednje:
•
•
•
•

V delih načrtov, ki določajo nesrečo, za katero so izdelani, načrti zaščite in reševanja
določajo vrste in značilnosti nesreč v 20 (62,5%) načrtih, v 1 (3,1%) načrtu to ni določeno,
v 11 (34,4%) načrtih pa je določeno pomanjkljivo.
V delih načrtov, ki opredeljujejo potrebne sile in sredstva ter razpoložljive vire, so sile
določene v 20 (62,5%) načrtih, v 1 (3,1%) načrtu to ni določeno, v 11 (34,4%) načrtih pa
so določene pomanjkljivo.
Posredovanje podatkov, obveščanje in alarmiranje ogroženih oseb je določeno v 27
(84,4%) načrtih, v 1 (3,1%) ni, pri 4 (12,5%) načrtih pa je določeno pomanjkljivo.
Obveščanje in alarmiranje izvajalcev nalog je določeno v 31 (96,9%) načrtih, pri 1 (3,1%)
pa ne.
Stran 62 od 74

•
•
•
•
•

V načrtih so postopki aktiviranja sil in sredstev za zaščito in reševanje določeni v vseh 32
(100,0%) načrtih.
V načrtih zaščite, reševanja in pomoč so zaščitni ukrepi določeni v 20 (62,5%) načrtih, v 1
(3,1%) načrtu to ni določeno, v 11 (34,4%) načrtih pa je določeno pomanjkljivo.
Nosilci posameznih nalog in načini njihove izvedbe so določeni v 31 (96,9%) načrtih, v 1
(3,1%) ne.
Potek zaščitno reševalnih dejavnosti je določen v 20 (62,5%) načrtih, v 1 (3,1%) načrtu ni
določen, v 11 (34,4%) je določen pomanjkljivo.
Rešitve za učinkovito osebno in vzajemno zaščito so določene v 20 (62,5%) načrtih, v 1
(3,1%) načrtu tega ne določajo, v 11 (34,4%) je določen pomanjkljivo.

Ugotovitve so delno predstavljene tudi v grafu 23.
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3.23

Inšpekcijski nadzor organizacij, ki morajo imeti načrte zaščite in
reševanja

V letu 2012 so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori na 9 smučiščih. Namen inšpekcijskih
nadzorov je bil preveriti ureditev na področju zaščite, reševanja in pomoči ob morebitnih
nesrečah na smučiščih. Posebna pozornost ob nadzoru je bila namenjena izdelavi načrtov
zaščite in reševanja. Ugotovljeno je bilo, da 8 (88,9%) smučišč ima izdelan načrt zaščite in
reševanja, 1 (11,1%) pa ne. Prav tako je bila pozornost namenjena ugotavljanju ali so načrti
skladni s predpisano vsebino. Na smučiščih, kjer imajo načrte je bilo ugotovljen, da so vsi načrti
izdelani skladno s predpisi.

Stran 63 od 74

3.24

Aktivnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike
požarne ogroženosti naravnega okolja

Tudi v letu 2012 smo februarja organizirali usklajevalni sestanek glede izvajanja Uredbe o
varstvu pred požarom v naravnem okolju. Udeležili so se ga predstavniki Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Generalne policijske uprave, Gasilske zveze Slovenije,
Uprave RS za zaščito in reševanje, Zavoda za gozdove Slovenije in Inšpektorata RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namen sestanka je bil obnoviti že dogovorjeno
sodelovanje med organi iz preteklih let ter po potrebi uskladiti in dopolniti izvajanje nadzora.
Glede požarne ogroženosti naravnega okolja je bilo leto 2012 zelo pestro. Že 27. 2. 2012 je
občina Ajdovščina razglasila požarno ogroženost naravnega okolja, 1. 3. 2012 občini Kanal in
Tolmin ter 5. 3. 2012 še Mestna občina Nova Gorica. 7. 3. 2012 je URSZR razglasila zelo veliko
požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, ki jo je preklicala šele 6. 4.
2012.
Drugo sušno obdobje je bilo avgusta, saj sta 1. oz. 2. 8. 2012 požarno ogroženost naravnega
okolja razglasili Mestna občina Nova Gorica in Ajdovščina, 3. 8. 2012 je URSZR razglasila
požarno ogroženost za južno Primorsko, 14. 8. 2012 pa za celotno državo. Delni preklic je
URSZR objavila 27. 8. 2012, 31. 8. 2012 pa je objavila preklic požarne ogroženosti naravnega
okolja za celotno državo.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju
prepovedano kuriti, sežigati in uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge
predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.
Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so skladno z Usmeritvami za
izvajanje inšpekcijskih nadzorov na področju varstva pred požari v naravnem okolju v času
razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti opravljali naslednje naloge:
•

Opozarjali lokalne skupnosti o dolžnosti izvajanja organiziranja požarnih straž in drugih
aktivnosti v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega
okolja.

•

Izvajali poostreni nadzor na območjih, kjer je bila razglašena velika požarna ogroženost
ter pri tem opravili 175 ur terenskega dela med delovnim časom in 135 ur terenskega
dela izven delovnega časa.

•

Opravili so tudi dva nadzora izvajanja ukrepov v progovnem in požarnovarnostnem
pasu železniških prog in sicer na progi Divača – Koper in na progi Podbrdo – Sežana.

•

Opravljali naloge prekrškovnega organa in ob 58 ogledih na terenu odkrili šest
kršiteljev, ki so jih skladno s predpisi tudi sankcionirali.

•

Prejeli so tudi 255 prijav od drugih organov, predvsem od policije.

3.25

Izvajanje dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev

V inšpektoratu izvajamo stalno dežurstvo v skladu z Navodilom o izvajanju dežurstva in
pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se ureja pripravljenost za
delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri
obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah.
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Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri
ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred
požarom.
Tudi v letu 2012 so inšpektorji izvajali dežurno službo z namenom spremljanja in sodelovanja v
primeru večjih požarov in nesreč.
Pri tem so dežurni inšpektorji prejeli iz Centra za obveščanje Republike Slovenije 61 obvestil o
intervencijah, pri katerih je sodelovalo večje število gasilskih enot. Inšpektorji iz izpostav in
urada so sodelovali pri 7 intervencijah. Na predlog policije so inšpektorji sodelovali 2 krat pri
raziskavah vzrokov nesreč ter 6 krat svetovali policiji, operativnim delavcem v centrih za
obveščanje ali vodjem intervencij med intervencijami o nadaljnjih ukrepanjih. Na podlagi
ugotovitev ob intervencijah je bilo odrejenih tudi 8 izrednih inšpekcijskih nadzorov.

3.26

Spremljanje vaj na področju zaščite in reševanja

Tudi v lanskem letu je inšpektorat izvedel nalogo spremljanja in ocenjevanja vaj državnega
pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji z vodstva inšpektorata in iz izpostav so
sodelovali na različnih vajah, med katerimi lahko izpostavimo naslednje vaje: »POTRES 2012«,
»JAMA 2012«, »POMURKA 2012«, »GOLTE 2012«.
S področja kriznega upravljanja sta bili v državi izvedeni NATO vaja »CMX12« in EU vaja »ML
12«, kjer pa inšpektorat ni imel aktivne vloge.
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4

AKTIVNOSTI POVEZANE Z IZVAJANJEM NALOG PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 1.523 nalog, od tega so izdali 46 plačilnih
nalogov, uvedli 297 postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo že izdanih 45
odločb o prekrških, podali 4 obdolžilne predloge, izrečenih pa je bilo tudi 1.176 opozoril o
prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke v zvezi s 23 zahtevami
za sodno varstvo.
Podatki so prikazani v grafu 24.

GRAF 24
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Za lažje delo pri izvajanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve in razna navodila, ki
so se tekom leta dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.
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5

KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI DELA

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije
v okviru Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna
sredstva so namenjena za plače, materialne stroške in tekoče vzdrževanje objektov, opreme in
vozil, za stroške mednarodnega sodelovanja ter za investicije za službena vozila, računalniško,
telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.
Sprejeti proračun inšpektorata ob sprejemu rebalansa v mesecu marcu je za leto 2012 znašal
2.467.037 EUR. Tekom leta je bil povečan za 20.436 EUR in zmanjšan za 8.340 EUR, zato je
bil ob zaključku izvrševanja proračuna za leto 2012 veljavni finančni načrt v višini 2.479.133
EUR. Izvedena so bila naslednja zmanjšanja in povečanja:
•

Povečanje na proračunski postavki 4951 – Plače za 20.436 – izvedeno septembra 2012
- sredstva so bila prerazporejena na podlagi prerazporeditve finančnih sredstev iz
proračunske postavke plač URSZR.

•

Odstop sredstev SV – izveden novembra 2012 – zmanjšanje za 8.340 EUR na
integralnih sredstvih.

Tako je proračun inšpektorata, katerega struktura in realizacija je razvidna iz spodnje tabele,
znašal 2.479.133 EUR.
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2012

VELJAVNI FN V
EUR

REALIZACIJA FN V
EUR

OSTANEK FN V EUR

ODSTOTEK
PORABE

tekoči stroški:

189.174,00

184.904,21

3.800,89

97,74%

investicije:

19.610,00

19.609,56

0,05

100,00%

plače:

2.270.349,00

2.264.206,83

6.142,17

99,73%

SKUPAJ:

2.479.133,00

2.468.720,60

9.943,11

99,58%

V inšpektoratu kar 91,33 % finančnih sredstev torej porabimo za plače, 0,79 % za investicije in
7,46 % za tekoče odhodke.

5.1

URESNIČEVANJE KADROVSKEGA NAČRTA IRSVNDN

Po spremembi sistemizacije v letu 2012 je v inšpektoratu sistemiziranih 69 delovnih mest, od
tega 56 uradniških delovnih mest (55 inšpektorskih delovnih mest in 1 podsekretar za pravne
zadeve) ter 13 strokovno tehničnih delovnih mest.
Konec julija 2012 so se kot posledica uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ upokojili
trije javni uslužbenci inšpektorata in sicer dva inšpektorja za VNDN in vodja Izpostave
Gorenjska, ki jih nismo uspeli nadomestiti. Vodenje Izpostave Gorenjska je prevzel inšpektor za
VNDN, ki je že bil v izpostavi. Septembra se je upokojila tajnica glavnega inšpektorja, ki pa smo
jo uspeli nadomestiti s prerazporeditvijo znotraj Ministrstva za obrambo. Oktobra se je upokojila
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še administratorka iz Izpostave Gorenjska, konec leta pa tudi inšpektor višji svetnik iz Sektorja
za inšpekcijski nadzor.
Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2012 je bilo sledeče: 58 + 1 javna uslužbenka (za določen
čas, nadomeščanje administratorke na porodniškem dopustu), od tega 47 uradnikov (46
inšpektorjev in podsekretar za pravne zadeve) ter 12 strokovno tehničnih delavcev (ena je
nadomeščala odsotno administratorko). Med zaposlenimi je 33 žensk in 26 moških.
V letu 2012 je 5 javnih uslužbencev IRSVNDN izpolnilo pogoje za napredovanje v plačnih
razredih in sicer: 3 za en plačni razred in 2 za dva plačna razreda. Predpisane pogoje za
napredovanje v višji uradniški naziv je izpolnjevalo 7 uradnikov, ki so napredovali iz naziva
inšpektor II v naziv inšpektor I.
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ ti uradniki pridobijo pravico do plače v skladu
z višjim plačnim razredom in z novo pridobljenim nazivom s 1. 6. 2013.
Izobrazbena struktura vseh zaposlenih, ki je razvidna tudi iz grafa 25, kaže, da ima v letu 2012
84 % javnih uslužbencev inšpektorata najmanj visoko strokovno izobrazbo.

GRAF 25
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Izobrazbena struktura inšpektorjev je sledeča: 5 inšpektorjev ima opravljen magisterij, 2 imata
opravljeno specializacijo, 29 jih ima univerzitetno izobrazbo, 10 visoko in 1 višjo strokovno
izobrazbo, kar pomeni, da ima kar 98% inšpektorjev zahtevano oziroma predpisano izobrazbo,
kar je razvidno iz grafa 26.
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V zadnjih letih smo v inšpektoratu zaznavali stalen trend povečanja povprečne starosti vseh
zaposlenih. Konec leta 2012 pa se je malenkostno znižala povprečna starost zaposlenih v
primerjavi z lanskim letom in sicer iz 47,8 let konec leta 2011 na 47,4, inšpektorjev pa z 49 let
na 48,48 let. Še vedno pa ocenjujemo, da se bomo tudi v bodoče srečevali s težavami kot so
odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko število dni dopusta ipd. Navedeno bo povzročalo težave
pri organizaciji poslovanja v izpostavah, kjer sta zaposlena le po dva inšpektorja. Takšnih
izpostav je kar sedem. Prav tako bo vpliv tudi na doseganje zastavljenih ciljev pri izvajanju
inšpekcijskih nadzorov, še posebej ob dejstvu, da se je skupno število inšpektorjev zmanjšalo
kar za štiri.

5.2

URESNIČEVANJE NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA
PREMOŽENJA IRSVNDN

V IRSVNDN imamo en projekt načrta razvojnih programov številka 1913-11-0001 – Inšpekcijske
in prekrškovne naloge po sprejetem finančnem načrtu za leto 2012 v višini 21.900 EUR, kjer so
načrtovani vsi investicijski nakupi.
Projekt NRP je bil ob sprejemu rebalansa FN v višini 21.900 EUR, ob koncu leta v višini 19.610
EUR, končna realizacija na dan 31.12.2012 pa v višini 19.610 EUR oz. 100,00 %.
Projekt NRP je bil v mesecu septembru na podlagi sklepa vlade zmanjšan za 1.800 EUR,
sredstva so bila prerazporejena na plače, v mesecu novembru pa za 490 EUR kot odstop
sredstev za potrebe Slovenske vojske, kar predstavlja 10,46 % zmanjšanje sprejetega FN oz.
zmanjšanje v višini 2.290 EUR.
Zmanjšanje je bilo opravljeno, ker smo se v skladu z varčevalnimi ukrepi odpovedali nakupu
rezalnikov, delno pa smo privarčevali pri realizaciji nakupov doseženih nižjih cen od planiranih.
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URESNIČEVANJE NAČRTA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA
IN IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV IRSVNDN

5.3

Za leto 2012 je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru
Poslovnega plana inšpektorata za leto 2012 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in
izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2012, ki ga je izdal minister za obrambo.
Usposabljanja so bila v obliki posvetov, seminarjev, delavnic ipd. Organizirali in izvedli smo jih
sami, v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva oz. organi v sestavi (CU
Poljče, SKZ, SSZ in URSZR) in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.
Za leto 2012 je bilo predvideno, da se eksternih oblik izobraževanj in usposabljanj udeleži 143
udeležencev. Realizacija tega načrta na dan 31.12.2012 znaša 17 udeležencev na 15-ih oblikah
IUI. Razlog za nižjo realizacijo je, da z vidika varčevalnih ukrepov določena usposabljanja niso
bila izvedena, zunanji izvajalci niso izvedli z naše strani predvidenih oblik usposabljanj oziroma
so bile le-te odpovedane, zaradi varčevalnih ukrepov smo se določenim usposabljanjem
odpovedali, na določene seminarje smo poslali manjše število udeležencev, ki so imeli nato
nalogo, da so znanje prenesli na sodelavce.
Načrtovali smo tudi 56 udeležencev na različnih oblikah IUI v CU Poljče. Realizacija tega načrta
znaša 73 udeležencev. Višje število udeležencev je nastalo zaradi nenačrtovanih oblik, ki so
bila izvedena zaradi novosti na delovnih področjih. Udeleženci so bili prisotni na 15-ih oblikah
IUI, od tega 7 oblik ni bilo načrtovanih.
Zaradi potreb dela smo v lastni organizaciji izvedli usposabljanje za delo z aplikacijo IRDG in
sicer novosti v tem programu. Usposabljanje je bilo enodnevno, udeležilo pa se ga je 27
uslužbencev inšpektorata, od tega 16 inšpektorjev in 11 strokovno tehničnih delavk.
V okviru Službe za splošne zadeve MORS smo izvedli tudi enodnevno usposabljanje
»Učinkovito upravljanje dokumentarnega gradiva«, ki se ga je udeležilo 10 strokovno tehničnih
delavk.
Skupna realizacija načrta IUI za leto 2012 (ki zajema notranje in zunanje izvajalce) je 90
udeležencev na 30 oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od teh 30 oblik je bila 1 oblika
desetdnevna, 2 obliki petdnevni, 1 oblika tridnevna, 1 oblika dvodnevna in 24 enodnevnih. Na
posameznega zaposlenega torej odpade 2,81 delovnih dni porabljenih za različne oblike IUI.
En inšpektor se je udeležil tudi tečaja, ki je skupno trajal 53 dni.

Št. IUI

Št. vseh
udeležencev

Skupno št.
dni
IUI

Povprečno št.
dni IUI na
zaposlenega
(58+1)

30

90

166

2,81

Uradniki inšpektorata (inšpektorji in podsekretar za pravne zadeve) so se udeležili 23 oblik IUI,
od tega sta bili 2 obliki usposabljanja skupni s strokovno tehničnimi sodelavci in sicer »Novosti v
IRDG« in »Windows 7 in Microsoft Office 2010«. Navedenega usposabljanja se je udeležilo 51
uradnikov, za ta izobraževanja pa smo porabili skupno 124 dni. Podrobnosti so razvidne iz
spodnje tabele.
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Št. IUI

Št.
udeležencev

Skupno št.
dni
IUI

Povprečno št.
dni IUI na
uradnika (47)

23

51

124

2,63

Strokovno tehnični sodelavci inšpektorata so se udeležili 7 oblik IUI. Udeležilo se jih je 39
udeležencev, za ta izobraževanja pa smo porabili skupno 42 dni. Podrobnosti so razvidne iz
spodnje tabele.

Št. IUI

Št.
udeležencev

Skupno št.
dni
IUI

Povprečno št.
dni IUI na STD
(11+1)

7

39

42

3,5

Z vidika pretoka informacij in zagotavljanja enotnega dela inšpektorjev je bil dne 22.5.5012
izveden posvet inšpektorjev v avditoriju IC ZR Ig.
Program je vseboval naslednje teme: Uredba o načrtih ZIR – predstavitev; VPP – ponovitev: programi (20. člen, požarna straža), - pooblastila, - APZ – predstavitev usmeritev, - določitev
odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje, evakuacije na prireditvah – predlog NG; eIzvršbe - predstavitev za vse inšpektorje in v zvezi s tem vpisovanje potrebnih podatkov v ISPO
in ISUP ter delo v IRDG; Informacija z inšpekcijskega dela notranjih nadzorov - splošno
ugotovljene napake ter v zvezi s tem kratka ponovitev procesnih postopkov; Gradbišča predstavitev usmeritev, Praktične izkušnje nadzorov v Trgovinah - predstavitve izpostav Koper
in Ljubljana; Predstavitev izkušenj pri nadzorih fotovoltaike; ISPO – informacije o novostih.
Dne 14.6.2012 je bil izveden prvi posvet za javne uslužbence s področja finančno materialnega
poslovanja.
Vseboval je naslednje teme: Pregled realizacije nalog prejšnjega srečanja; Finančni načrt
IRSVNDN za 2012 po sprejetju rebalansa; Izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ;
Urejanje dokumentarnega gradiva; Izdelava mesečnih poročil in vodenje ARDČ; Poročilo o
realizaciji ukrepov in izboljšav iz načrta integritete IRSVNDN, Odgovori na vprašanja, pobude,
predlogi.
Dne 26.10.2012 je bil izveden drugi posvet za javne uslužbence s področja finančno
materialnega poslovanja.
Vseboval je naslednje teme: Pregled realizacije nalog prejšnjega srečanja; Upravno poslovanje
v izpostavah IRSVNDN po 1.10.2012; Zaključevanje finančnega načrta IRSVNDN za 2012;
Urejanje dokumentarnega gradiva; Merjenje obremenjenosti po delovnih mestih; Odgovori na
vprašanja, pobude, predlogi.
Dne 20.12.2012 je bil izveden zaključni posvet vseh javnih uslužbencev v IC ZR Ig. V prvem
delu je imel glavni inšpektor uvodni nagovor in kratek povzetek dela IRSVNDN v letu 2012 in
glavne usmeritve za delo v letu 2013. Nato je generalni direktor URSZR podal kratek pregled
opravljenih nalog v letu 2012 in glavne naloge v letu 2013. V prvem delu je bil obravnavan tudi
Pregled registra koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj in realizacija finančnega
načrta IRSVNDN v letu 2012 ter pregled finančnega načrta IRSVNDN za leto 2013. Glavni
inšpektor je podelil priznanja za dolgoletno službo.
V drugem delu je bil program razdeljen na dva dela in sicer na:
Prvi del; Program za inšpektorje.
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Vseboval je naslednje teme: Predstavitev novosti ZVPoz; ZVPoz – prekrški; - povezava
kazenskih določb z materialnimi določbami - povezave kazenskih določb ZVPoz s pravilniki;
Predstavitev SODBE »Svetina«¸ Pravilnik o požarnem redu - Informacije, napotki v zvezi z
evakuacijskimi potmi; Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov VPP; informacije glede andragoške izobrazbe gasilskih inštruktorjev - informacija glede (5) 23. Člena;
- informacije glede nadzora pooblastil izdanih od URSZR; Opravljanje požarne straže; Informacije glede gasilcev v IGE - Informacija glede priporočil GZS za izvajanje požarne straže;
- Program dela v 2013; - usmeritve za VPP; - nadzor strelovodov in elektrike ter - tabele za
poročanje; Informacije glede vpisovanja; - vpis vseh prijav v ISPO - oblikovanja dokumentov v
IRDG.
Drugi del; Program za javne uslužbence s področja finančno materialnega poslovanja.
Vseboval je: Pregled realizacije nalog s prejšnjega posveta; Urejanje dokumentarnega gradiva;
Vodenje ARDČ; Poročilo o izvedbi Popisa 2012; Merjenje obremenjenosti po delovnih mestih;
Odgovori na vprašanja, pobude, predlogi.
Izvedli smo tudi enajst širših kolegijev glavnega inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Te kolegije, na katere so vabljeni vodje izpostav in vodstvo inšpektorata, običajno
izvajamo enkrat mesečno, razen v poletnih mesecih. Vsi širši kolegiji so bili izvedeni v
Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu.
Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in kolegijih v obdobju
od 2006 do 2012 je prikazana v grafu 27.
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Primerjava udeležbe strokovno tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih
v obdobju od 2006 do 2012 je prikazana v grafu 28.
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URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA IRSVNDN IN
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

V Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami smo imeli za leto 2012
aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja načrtovane v okviru programa, ki ga je
pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje. V teh aktivnostih je bil naš inšpektorat prisoten le
kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno je poročila o
izvedenih posameznih aktivnostih pripravljala Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je v večji
meri zagotavljala tudi potrebna finančna sredstva. V okvirju mednarodnega sodelovanja se je
sestanka slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(bilateralno sodelovanje) udeležil glavni inšpektor.
Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja 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 URSZR. Poleg tega sodelujemo pri izdelavi nove
zakonodaje na področju varstva pred požarom z Ministrstvom za okolje in prostor oziroma
Ministrstvom za promet in infrastrukturo, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za gospodarstvo.
Inšpektorji so sodelovali v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora v podjetjih, kjer se v
proizvodnji uporablja kemikalije, na naravnih kopališčih, ter v objektih, kjer se zbira večje število
ljudi (diskoteke, gostinski lokali ipd.) kjer je sodelovala tudi Policija..
Prav tako je inšpektorat sodeloval v Inšpekcijskem svetu ter je v delovni skupini za nadzor na
prireditvah, ki deluje v okviru Inšpekcijskega sveta, v odboru za pravne zadeve in v odboru za
izobraževanje.

MILIVOJ DOLŠČAK
Glavni inšpektor
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