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Predmet:  Odgovor na prejet predlog za spremembo Zakona o varstvu pred 

požarom 

Odgovor je vezan predvsem na točko, kjer se predvideva ukinitev izdaje soglasji  za 

področje varstva pred požarom. Površna ocena, da inštitut soglasij ne prispeva k 

učinkovitemu upoštevanju ukrepov varstva pred požarom je napačna. Že dejstvo, da je 

bilo izdanih ca 50 % odločb, s katerimi se izdaja soglasja zavrne, kaže na učinkovito 

zadržanje izvajanja projekta do vnosa ustreznih ukrepov v projekt. Odgovorni naj se 

zamislijo tudi nad vsebino projektov za katere se soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja 

ne zahteva. Napake se kažejo šele na tehničnih pregledih objektov, ko je škoda že storjena.  

 

Področje varstva pred požarom je specifično in se ne konča z zaključkom gradnje, ampak 

se nadaljuje tudi in predvsem v čas uporabe objekta. S sistemom, ki je veljal do leta 2006, 

ko je bilo potrebno za gradbeno dovoljenje potrebno pridobiti tudi soglasje Inšpektorata 

za varstvo pred naravnimi n drugimi nesrečami, je bila zagotovljena kontinuiteta nadzora 

nad objekti od projektiranja pa vse do faze uporabe. Inšpektor, ki je izdal soglasje je poznal 

vse načrtovane ukrepe, sodeloval je na tehničnem pregledu in izvajal nadzor v času 

uporabe objekta. To je zagotavljalo dobro poznavanje objektov in omogočalo učinkovitejši 

nadzor.  

V današnjem času se inšpektor sreča z objektom šele v času, ko je objekt  že v uporabi z 

vsemi vidnimi in skritimi napakami, ki so posledica nepravilnega načrtovanja in/ali izvedbe. 

V tem primeru se lastnik oz. uporabnik objekta sklicuje na uporabno dovoljenje, inšpektor 

pa je brez vzvodov za ukrepanje. 

 

Skratka, ukinitev soglasij za zasnove požarne varnosti je že prinesla negativne učinke na 

področju varstva pred požarom; dodatna ukinitev soglasij k študijam požarne varnosti pa 

bo ta negativen učinek še povečala saj regulacija z odgovornostjo investitorja, projektanta 

in revidenta deluje postfestum, ko so napake že izvedene in vidne medtem, ko inštitut 

soglasja že v fazi projektiranja odkrije in korigira napake.  
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Poleg tega so projektanti in revidenti podvrženi trgu, ki npr. revidentu nameni zgolj drobiž 

po sistemu vzemi ali pusti in je posledično revizija oz. nadzor izveden po sistemu »kolikor 

denarja toliko muzike«. S takimi poenostavitvami rešitev in postopkov sigurno ne bomo 

zagotovili varnosti za ljudi in njihovo premoženje, kar je eden od ciljev zakona o varstvu 

pred požarom.  

Umikanje odgovornosti države, ki lahko edina neodvisno nadzira načrtovanje in izvajanje 
požarnovarnostnih ukrepov, je korak nazaj od že uveljavljenega in učinkovitega nadzora, 
zato vas pozivam, da se spremembam, ki se nanašajo na soglasja k projektni dokumentaciji 
odpoveste. Področje je potrebno bolje proučiti in izdelati boljšo analizo stanja na terenu, 
na podlagi take analize bi se odgovorni za pripravo zakonodaje lažje odločili za uvedbo 
soglasij za vse objekte. 
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