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USMERITVE
ZA IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV GLEDE UGOTAVLJANJA

TEHNIČNE SKLADNOSTI OSEBNE VAROVALNE OPREME OPERATIVNIH GASILCEV – 
OBUTEV ZA GASILCE IN ZAŠČITNE ROKAVICE ZA GASILCE

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 43/07-
UPB1) izdajam usmeritve za izvajanje inšpekcijskih nadzorov na področju ugotavljanja tehnične 
skladnosti osebne varovalne opreme – obutev za gasilce in zaščitne rokavice za gasilce. 

I. PRAVNA PODLAGA:  
 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.  51/06-ZVNDN-
UPB1 in 97/10)

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list RS, št. 
17/11 - ZTZPUS-1)

- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 – UPB1);
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, ŠT. 43/11 - ZVZD-1)
- Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. list RS, št. 98/04 UPB2, 126/07, 86/09 in 78/11)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

(Ur. list RS, št. 92/07);
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, št. 29/05, 23/06 in 76/11)
- Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije(Ur. list RS, št. 93/02 in 30/08)
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Ur. list RS, št. 

95/07, 93/11 in 100/11-popravek) 

II. IZVAJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 

Inšpekcijske nadzore izvedite v vseh poklicnih gasilskih enotah in gasilskih enotah širšega 
pomena. 

Namen inšpekcijskega nadzora je ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano 
osebno varovalno opremo – zaščitne rokavice in obutev, ali so na rokavicah in obutvi oznake 
nameščene v skladu s predpisanimi zahtevami (standardi) in ali razpolagajo z vso potrebno 
dokumentacijo (ES – Izjava o skladnosti, tehnična dokumentacija), kot to določa Pravilnik o 
osebni varovalni opremi. 

V inšpekcijskem nadzoru pri zavezancu najprej preverite, kakšne vrste ter tipe zaščitnih rokavic 
in obutve uporabljajo operativni gasilci, ali so vsi operativni gasilci opremljeni z zaščitnimi 
rokavicami in obutvijo, kdo je proizvajalec, distributer oziroma uvoznik. 



Pri pregledu rokavic in obutve preglejte, če so na proizvodih vse predpisane oznake (CE, ime ali 
oznaka proizvajalca, tip oziroma naziv proizvoda, oznaka velikosti, oznako piktograma, datum 
proizvodnje in sklicevanje na ustrezni harmonizirani standard) pritrjene trajno in čitljivo. 

V kolikor so zaščitne rokavice za gasilce pakirane v embalaži, preverite tudi oznake embalaže, 
in sicer: naziv in polni naslov proizvajalca oziroma pooblaščenega zastopnika, tip oziroma naziv 
rokavice, velikost in piktogram.

V nadaljevanju nadzora preverite tehnično dokumentacijo (8. člen Pravilnika o osebni varovalni 
opremi) in ES - izjavo o skladnosti (9. člen Pravilnika o osebni varovalni opremi). Pri pregledu 
dokumentacije preverite ali je v celoti slovenskem jeziku, ali navodila za uporabo vsebujejo vse 
potrebne podatke, vsa potrebna opozorila in navodila (vpogled v izvirnik). Pri pregledu ES - 
izjave o skladnosti preglejte, ali ima vse potrebne navedbe, pravo sklicevanje na standarde ter 
ali jo je podpisala pooblaščena oseba.

Podroben obseg nadzora je določen v kontrolnih listih, ki sta v prilogi 1 (za rokavice) in 2 (za 
obutev).

Ob nadzoru izpolnite tudi Kontrolne liste, ki so obvezna priloga zapisnika. V kolikor zavezanec 
razpolaga z dobavnicami, jih fotokopirajte in priložite kontrolnim listom. Kontrolna lista sta v 
prilogi usmeritev..

III. Inšpekcijske nadzore po teh usmeritvah opravijo inšpektorji Urada glavnega inšpektorja.

IV. Kontaktna oseba je mag. Romana Lah.

                                                                                               Milivoj DOLŠČAK
                                                                                       GLAVNI INŠPEKTOR
Poslano: 
-  izpostavam IRSVNDN

Prilogi:  
- Kontrolna lista



Priloga: 1
KONTROLNI LIST št.      

Zaščitne rokavice za gasilce SIST EN 659:2003+A1:2008
Popravek AC 2009 k standardu SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

Zavezanec: 

Naziv proizvoda: 

Tip proizvoda:  

Blagovna znamka: 

Ime proizvajalca:  

Poreklo: EAN koda: 

Trenutna zaloga v enoti: 

Dobavitelj, datum dobave po dobavnici št (kopija v prilogi)

1. Označevanje proizvoda 
Zap.št.

Vsebina pregleda Ugotovljeno stanje

1. Ali je oznaka nameščena na rokavici zahtevane oblike, velikosti vsaj 
5mm in neizbrisljiva?  da          ne

2.
Ali je na proizvodu oznaka: ime, blagovna znamka ali drug način 
identifikacije proizvajalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika?  da          ne

3. Ali je na proizvodu oznaka tipa oz. naziv rokavice?  da          ne
4. Ali je na proizvodu oznaka trajna?  da          ne
5. Ali so je označena velikost (6 do11)?  da          ne
6. Ali je na proizvodu navedena referenca na standard EN 388?  da          ne

7.
Ai je proizvod označen s piktogramom                 po SIST EN 
659:2003+A1:2008?  da          ne

8. Ali je proizvod označen s piktogramom  , po SIST EN 
659:2003+A1:2008/AC:2009?

 da          ne

Opombe: 

2. Označevanje embalaže

Zap.št. Vsebina pregleda Ugotovljeno stanje

1. Ali je rokavica pakirana v embalažo?  da          ne

2.
Ali je na embalaži oznaka naziva in polnega naslova proizvajalca ali 
njegovega pooblaščenega zastopnika?  da          ne

3. Ali je na embalaži podatek o tipu oz. naziv rokavice?  da          ne
4. Ali je na embalaži označena velikost?  da          ne

5.
Ali je embalaža označena s piktogramom           po SIST EN 
659:2003+A1:2008?  da          ne

6. Ali je embalaža označena s piktogramom  , po SIST EN 
659:2003+A1:2008/AC:2009?

 da          ne

Opombe: 



3. Spremna dokumentacija – navodila za uporabo

Zap.št. Vsebina pregleda Ugotovljeno stanje

1. Ali so proizvodu priložena navodila?  da          ne
2. Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?  da          ne

3.
Ali vsebujejo podatke o imenu in naslovu proizvajalca in/ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika s sedežem v Evropski skupnosti ?

 da          ne

4.
Ali navodilo vsebuje podatke o tipu oziroma nazivu in oznakah rokavice 
(informacije o materialih, vodoprepustnosti, testnih metodah, udobnosti)?

 da          ne

5. Ali navodilo vsebuje podatke o velikosti rokavice; razpoložljivih velikosti?  da          ne

6.
Ali navodilo vsebuje podatke sklicev na standarde (ponazoritve drugih 
piktogramov, razlaga nivojev učinkovitosti)?

 da          ne

7.
Ali navodilo vsebuje ponazoritev piktograma  po SIST EN 
659:2003+A1:2008?

 da          ne

8. Ali navodilo vsebuje ponazoritev piktograma  po SIST EN 
659:2003+A1:2008/AC:2009?

 da          ne

9. Ali navodilo vsebuje opozorilo za omejitev uporabe?   da          ne
10. Ali navodilo vsebuje podatke o vzdrževanju in shranjevanju?  da          ne
11. Ali vsebuje podatke o meji zastaranja oziroma periodi zastaranja?
12. Ali navodilo vsebuje podatek o vrsti pakiranja za transport?  da          ne

13.
Ali navodilo vsebuje ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega 
organa za ugotavljanje skladnosti?

 da          ne

Opombe: 

4. ES izjava o skladnosti:

Zap.št.
Vsebina pregleda

(Priloga VI Pravilnika o osebni varovalni opremi) Ugotovljeno stanje

1.
Ali zavezanec razpolaga z ES – Izjavo o skladnosti

 da          ne

2. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime podjetja in popolni naslov 
proizvajalca, njegovega pooblaščenega zastopnika? 

 da          ne

3. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden opis osebne varovalne opreme?  da          ne
4. Ali ES izjava o skladnosti navaja izjavo, da je oprema v skladu z 

določbami Pravilnika o OVO? 
 da          ne

5. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden sklic na harmonizirani standard?  da          ne
6. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden podatek ES-Certifikata o pregledu 

tipa? 
 da          ne

7. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime, naslov in identifikacijsko 
številko priglašenega organa, ki je opravil ES-pregled tipa? 

 da          ne

8. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden kraj in datum izjave?  da          ne
9. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime in položaj osebe, ki je 

pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika s sedežem v ES?

 da          ne

10. Ali ES izjava o skladnosti vsebuje podpis pooblaščene osebe?  da          ne
Opombe: 



Priloga: 2
KONTROLNI LIST  št.

SIST EN ISO 15090:2012 Obutev za gasilce

Zavezanec: 

Naziv proizvoda: 

Tip proizvoda:  

Blagovna znamka: 

Ime proizvajalca:  

Poreklo: EAN koda: 

Trenutna zaloga v enoti: 

Dobavitelj, datum dobave po dobavnici št (kopija v prilogi)

1. Označevanje proizvoda 

Zap. št. Vsebina pregleda
Ugotovitve

1.
Ali je oznaka CE nameščena na opremi, zahtevane oblike, velikosti 
črk vsaj 5 mm in neizbrisljiva ( )?

 da        ne

2. Ali so na proizvodu oznake zagotovljene trajno?  da       ne
3. Ali je na proizvodu oznaka velikosti?
4. Ali je na proizvodu navedena identifikacijska oznaka proizvajalca?  da       ne
5. Ali so na proizvodu oznake tipa proizvoda?  da       ne

6.
Ali je na proizvodu navedena oznaka leta proizvodnje in vsaj 
tromesečja leta?

 da       ne

7. Ali je na proizvodu oznaka številke evropskega standarda -EN 15090?  da       ne

8.
Ali so na proizvodu oznake simbolov klasifikacije iz tabele 4 standarda 
EN 15090 (Tip 1,2,3, Razred  I, II)

 da       ne

9.
Ali so na proizvodu ob piktogramu oznake simbolov iz tabele 4 
standarda EN 15090, kot oznaka za Tip 1 in simbol tega: F1A, F1PA, 
F1I, F1PI; Oznaka za Tip 2 in simbol tega: F2A, F2I; Oznaka za Tip 3 
in simbol tega: F3A, F3I

 da       ne

10.
Ali je piktogram v velikosti vsaj 30mm x 30mm označeno na zunanjem 
delu obutve?

 da       ne

11.
Ali obstajajo na proizvodu (na jeziku, kjerkoli v notranjosti, na 
podplatu) druge oznake (tip, ser.št., EAN, piktogrami, ....)?

 da       ne

12.
Navedi vsebino drugih oznak:

Opombe:



2. Spremna dokumentacija – navodila za uporabo

Zap.št. Vsebina pregleda Ugotovljeno stanje

1. Ali so proizvodu priložena navodila?  da          ne
2. Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?  da          ne

3.
Ali vsebujejo podatke o imenu in naslovu proizvajalca in/ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika s sedežem v Evropski skupnosti ?

 da          ne

4.
Ali navodila vsebujejo podatke o priglašenem organu (ime, naslov, 
identifikacijska številka), ki je vključen v pregled tipa?

 da          ne

5. Ali navodilo vključuje podatke o številki in letu standarda SIST EN 15090?  da          ne
6. Ali navodilo vsebuje podatke o piktogramih ali označbah?  da          ne
7. Ali navodilo vsebuje podatke o kontroli pred uporabo?  da          ne

8.
Ali navodilo vsebuje podatke o uporabi in podatek o razpoložljivosti 
podrobnejših informacij?

 da          ne

9.
Ali navodilo vsebuje podatke o opozorilu glede morebitnih problemov, do 
katerih lahko pride?

 da          ne

10.
Ali navodilo vsebuje podatke o omejitvah uporabe (npr temperaturno 
območje)? 

 da          ne

11.
Ali navodilo vsebuje podatke o skladiščenju in vzdrževanju z max. 
obdobjem kontroliranja med vzdrževanjem?

 da          ne

12. Ali navodilo vsebuje podatke o meji zastaranja ali periodi zastaranja?  da          ne
13. Ali navodilo vsebuje podatke o napotkih o oceni zastarelosti obutve?  da          ne

14.
Ali navodilo vsebuje podatke o na električnih lastnosti v skladu z EN ISO 
20345 (8.2)?

 da          ne

15.
Ali navodilo vsebuje informacije o zahtevah izpostavljenosti po EN ISO 
20345 (8.3)?

 da          ne

16. Ali navodilo vsebuje podatke o čiščenju in razkuževanju?  da          ne
17. Ali navodilo vsebuje podatke glede pomoči ob problemih, če je primerno?  da          ne
18. Navedba dodatnih informacij  da          ne

Opombe: 

3.ES izjava o skladnosti:

Zap.št.
Vsebina pregleda

(Priloga VI Pravilnika o osebni varovalni opremi) Ugotovljeno stanje

1.
Ali zavezanec razpolaga z ES – Izjavo o skladnosti

 da          ne

2. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime podjetja in popolni naslov 
proizvajalca, njegovega pooblaščenega zastopnika? 

 da          ne

3. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden opis osebne varovalne opreme?  da          ne
4. Ali ES izjava o skladnosti navaja izjavo, da je oprema v skladu z 

določbami Pravilnika o OVO? 
 da          ne

5. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden sklic na harmonizirani standard?  da          ne
6. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden podatek ES-Certifikata o pregledu 

tipa? 
 da          ne

7. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime, naslov in identifikacijsko 
številko priglašenega organa, ki je opravil ES-pregled tipa? 

 da          ne

8. Ali je v ES izjavi o skladnosti naveden kraj in datum izjave?  da          ne
9. Ali je v ES izjavi o skladnosti navedeno ime in položaj osebe, ki je 

pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika s sedežem v ES?

 da          ne

10. Ali ES izjava o skladnosti vsebuje podpis pooblaščene osebe?  da          ne
Opombe:
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