
 
POVPRAŠEVANJE 

Izkušnje občin pri inšpekcijskem nadzoru zaklonišč 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij in 

izkušenj občin pri inšpekcijskem pregledu zaklonišč. 

Občino članico zanima praksa (pogostost ipd.) in izkušnje z Inšpektoratom RS za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s pregledi ZAKLONIŠČ OSNOVNE ZAŠČITE in 

zlasti s preverjanjem obstoja POTRDIL/A O PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČ/A. 

 

Odgovori občin članic: 

MO MARIBOR 

V MOM imajo preglede zaklonišč s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Zadnji inšpekcijski pregled, z namenom ali ima zaklonišče potrdilo o 

primernosti in ali je redno vzdrževano, je bil novembra 2013. Predmet nadzora je bilo javno 

zaklonišče osnovne zaščite. Ker nismo predložili potrdila o primernosti smo ga morali 

pridobiti v skladu s 139. Členom Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in 

zaklonilnike (Ur. list RS, št. 17/98, 26/98, 25/00, 38/01 in 66/06). V pregledanem zaklonišču so 

zadnja vzdrževalna dela opravili v letu 2014, kot dokaz so predložili račun. Z izrečenim 

ukrepom so dobili rok 6 mesecev za pridobitev potrdila o primernosti. Po pridobitvi potrdila 

so o tem obvestili Inšpektorat za VPNDN. 

MO VELENJE 

V MO Velenje so imeli Inšpekcijski pregled v zvezi s pregledi zaklonišč v zadnjih desetih 

letih samo enkrat, in sicer pred tremi leti. Inšpektorici so morali pokazali samo veljavna 

potrdila o primernosti zaklonišč. 



 

OBČINA ŠENTILJ 

V občini Šentilj imamo zaklonišče v upravljanju, saj je lastnik zemljišča,kjer je zaklonišče eno 

podjetje v naši občini.  

Glede izpravnosti, oziroma primernosti zaklonišča nas je pred leti en občan prijavil na 

Inšpektorat RS. Ker občina ni lastnik zaklonišča, niso bili v postopku preveritve izpravnosti 

zaklonišča. To zaklonišče nameravajo predati nazaj lastniku. 

OBČINA PIRAN 

V občini Piran so imeli takšen pregled da leta 2009. Inšpektorica ni pregledovala posameznih 

zaklonišč, je pa zahtevala vpogled potrdila o primernosti zaklonišč (pregledujejo samo to), ki 

so v lasti občine. Ker teh potrdil ni bilo je z odločbo naložila ureditev v roku nekaj mesecev. 

Zaradi slabega stanja zaklonišč so bila potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki pa so bila 

precej draga. Za 4 zaklonišča nekje 35.000,00€. Dve zaklonišči so uredili v tekočem 

proračunskem letu dve pa v naslednjem letu. Vmes so parkrat prosili inšpekcijo za podaljšanje 

roka, ob tem je enkrat župan celo dobil globo v višini 500€. 

MO MURSKA SOBOTA 

V zvezi s tekočim  vzdrževanjem zaklonišč ima MO Murska Sobota pogodbo o tekočem 

vzdrževanju zaklonišč. Ta izvajalec dvakrat letno preveri stanje zaklonišč in odpravi manjše 

napake. Za odpravo večjih pomanjkljivosti pa urejamo zadeve sproti z izvajalcem tekočega 

vzdrževanja ali tudi drugim izvajalcem. 

Leta 2013 so imeli tudi inšpekcijski nadzor dveh zaklonišč. Inšpektor si je poleg 

dokumentacije tudi fizično ogledal zaklonišči in opravil ustrezni pregled. Ugotovitve so bile 

pozitivne. 

OBČINA RADOVLJICA 

V občini Radovljici izkušenj z inšpekcijskim nadzorom pregleda zaklonišč nimajo.  

OBČINA VODICE 

Občina Vodice z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi 

s pregledi zaklonišč osnovne zaščite nima izkušenj.  

V marcu 2012 smo Ministrstvo za obrambo obvestili, da edino zaklonišče, ki je na območju 

občine Vodice in sicer v osnovni šoli Vodice ni več uporabno, ker po ugotovitvah zadnjega 

pregleda ni zračno tesno. Zaklonišče se uporablja za arhiv.  

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

V  Mestni občini Ljubljana je bil 19. novembra leta 2013  izveden redni inšpekcijski nadzor, ki 

ga opravil pooblaščeni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 



 

nesrečami. Predmet inšpekcijskega nadzora je bilo največje javno zaklonišče Mestne občine 

Ljubljana, ki lahko sprejme 611 oseb, ki se nahaja na lokaciji Gornji trg b.š.. Ugotovljeno je bilo, 

da zaklonišče nima več veljavnega potrdila o primernosti,  ter da se ne vzdržuje v skladu z 

Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. Ugotovljeno je bilo, da zaklonišče nima 

ustreznega načrta zaklonišča. Izdelavo tega smo naročili takoj po opravljenem inšpekcijskem 

nadzoru. 

Na podlagi rednega inšpekcijskega nadzora je bilo MOL izdano opozorilo,  da mora v roku do 

30.11.2014 odpraviti vse navedene nepravilnosti. 

Oddelek za zaščito in reševanje je zato v letu 2014 pri ZVD Zavod za varstvo pri delu, naročil 

kontrolni pregled zaklonišča (475,80 EUR). Na podlagi tega je bil izdelan popis vseh servisno 

vzdrževalnih del in sicer v skupni  višini 35.000,00 EUR. 

Glede na to, da OZRCO MOL za leto 2015 nima predvidenih zadosti sredstev da bi v enem 

letu odpravila vse pomanjkljivosti,  je OZRCO MOL zaprosil Inšpektorata RS za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami za podaljšanje roka za dve leti, katerega nam je inšpektorat 

odobril. 

 


