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Dr. Viktor Strauch, 

Inšpektorat RS za notranje zadeve 
 

 
Inšpektorat RS za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve 
opravlja redne in izredne nadzore na posestjo, prometom in uporabo eksplozivov ter 
pirotehničnih izdelkov pri gospodarskih subjektih. To so pravne osebe, samostojni 
podjetniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost. 
 
Inšpekcijski nadzor obsega ugotavljanje, kako zavezanci, ki proizvajajo, nabavljajo, 
prodajajo, prenašajo, skladiščijo in ravnajo z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, skrbijo za 
varnost zdravja in življenja oseb in premoženja ter ukrepanje v primeru kršitev. 
 
Posebna pooblastila inšpektorjev za izvajanje tega nadzora so navedena v 36. in 38. členu 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI, Ur.l. RS, št. 35/2008). Posebna 
pooblastila inšpektorjev za odločanje o prekrških pa so določena v 49. členu Zakona. 
 
 
Med drugim lahko inšpektor, če ugotovi kršitve:  
 

- prepove ravnanje z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki osebam, ki zato niso strokovno 
usposobljene; 

- začasno prepove proizvodnjo ali promet z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki ali 
njihovo uporabo, če ugotovi opustitve varnostnih ukrepov; 

- do ugotovitve skladnosti začasno prepove promet z eksplozivi in pirotehničnimi 
izdelki;  

- pri nadzorih odvzame vzorce eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov zaradi ugotavljanja 
skladnosti. 

 
 
Višje so tudi globe, ki se lahko izrekajo v okviru razpona, in sicer. 
 

- za pravno osebo od 3.000 do 50.000 evrov 
- za podjetnika od 1.000 do 20.000 evrov in  
- za posameznika od 400 do 1.200 evrov 

 
 
Inšpektorat je v letu 2009 na tem področju opravil 53 nadzorov. 
 
 
Največ kršitev je zaradi: 
 

- neustreznih prostorov hranjenja pirotehničnih izdelkov, 
- v poslovni enoti ni odgovorne osebe ali pa ji je certifikat potekel, 
- prevelike količine pirotehničnih izdelkov na prodajnih mestih ali skladiščih, ki 

presegajo navedene v dovoljenju, 
- preseganje dovoljenega obsega prometa s pirotehničnimi izdelki, 
- napačno izračunani varnostni odmiki, dometi in polja zatajenega pirotehničnega 

izdelka za izvajanje ognjemetov, 
- izvedbe ognjemetov na javni prireditvi ali po naročilu brez varnostnega elaborata, 
- neustrezni programi pri organizacijah za usposabljanje kandidatov za varno delo z 

eksplozivi in pirotehniko. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200835&stevilka=1427

