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(pristojnosti in naloge pokrajine z uvodnimi pojasnili) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o gasilstvu /ZGas/ 

Uradni list RS, št. 113/05 – uradno , 23/19 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Zagotovi pogoje za delo pokrajinskih gasilskih zvez.  32.b člen* 3 

2  V proračunu zagotovi sredstva za stroške intervencije gasilskih 

enot, nastalih med intervencijo zunaj območja občine, za katero so 

ustanovljene, če je bila intervencija izvedena na podlagi 

pokrajinskega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi 

odločitve pokrajinskega poveljnika Civilne zaščite. 

43. člen* 5 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

 

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Proračun pokrajine. 43. člen* 5 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208


IX/4/6 

 

 2 

1.3 Pristojnosti in naloge poveljnika Civilne zaščite po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

  

tč. pristojnosti in naloge poveljnika Civilne zaščie  določba pojasnilo 

    

1  Odloči o aktiviranju gasilskih enot iz več občin. 36. člen* 4 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

Izvajanje določil Zakona o gasilstvu /ZGas/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o gasilstvu /ZGas/ znaša 

… EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

3.1 Gasilstvo 

 

1 Zakon o gasilstvu /ZGas/ ureja naloge, organizacijo in status gasilstva (1. člen ZGas). Kot določa 

ZGas, je gasilstvo obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo 

lokalne skupnosti in država (2. člen ZGas). 

 

3.1.1 Naloge lokalne skupnosti 

 

2 Kot določa ZGas, se lahko na širšo samoupravno lokalno skupnost prenese opravljanje nalog 

gasilstva, ki so pomembne za varstvo pred požarom in drugimi nevarnostmi, kot je nakup, 

vzdrževanje in hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike 

požare in druge velike nesreče (7. člen ZGas). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

7. člen Zakona o gasilstvu /ZGas/ se spremeni tako, da se glasi: 

'7. člen 

(naloge pokrajine) 

Na pokrajine se lahko prenese opravljanje nalog gasilstva, ki so pomembne za varstvo pred 

požarom in drugimi nevarnostmi, kot so nakup, vzdrževanje in hramba gasilske zaščitne in reševalne 

opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike nesreče.' 

 

3.2 Gasilske zveze 

 

3 Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

V tretjem in četrtem odstavku 32. člena Zakona o gasilstvu /ZGas/ se beseda »regijski« nadomesti z 

besedo »pokrajinski«. 

 

Za 32.a členom Zakona o gasilstvu /ZGas/ se doda nov 32.b člen, ki se glasi: 

’32.b člen 

(pokrajinske gasilske zveze) 

(1) Pokrajinske gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva, ki se 

nanašajo zlasti na:  

• usmerjanje in usklajevanje organiziranosti in opremljanja gasilskih enot na območju pokrajine; 

• usmerjanje organizacije in izvajanja usposabljanja;  

• strokovne tehnične usmeritve in organizacijska navodila, s katerimi se zagotavlja operativna 

pripravljenost gasilskih enot; 

• spremljanje stanja, usklajevanje in dajanje pobud ter usmeritev za zagotavljanje potrebne 

operativne pripravljenosti gasilskih enot na območju pokrajine glede na ocene ogroženosti; 

• sodelovanje s pokrajinskim organom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

(2) Pokrajinski gasilski poveljnik je član pokrajinskega štaba Civilne zaščite.  
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(3) Naloge in pristojnosti iz prvega odstavka tega člena imajo pokrajinske gasilske zveze, ki se 

vključujejo v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogoje za delo pokrajinskih gasilskih zvez zagotovijo 

pokrajine.' 

 

3.3 Aktiviranje gasilskih enot 

 

4 V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnimi 

gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih 

enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma 

oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma 

oseba, ki jo on pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za 

aktiviranje gasilcev v občini. Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge 

nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje. Za 

obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in 

obveščanje na področju zaščite in reševanja. Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v 

skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali 

državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni 

predvideno. Pri tem pa se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo 

gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini. (36. člen 

ZGas) 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

Četrti odstavek 36. člena Zakona o gasilstvu /ZGas/ se spremeni tako, da se glasi: 

(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na 

podlagi odločitve pristojnega pokrajinskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če s 

pokrajinskim ali državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno.  Pri tem se mora 

zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki 

zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.' 

 

3.4 Stroški intervencije 

 

5 Stroški intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu z ZGas, krije občina. Ne glede na 

navedeno pa stroške intervencije krije: 1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma 

ali iz velike malomarnosti, 2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali 

drugih opravilih z nevarnimi snovmi, 3. kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi in 4. 

kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. Stroške za intervencij v navedenih primerih 

izterja pristojni organ občine (43. člen ZGas). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gasilstvu /ZGas/ 

 

Četrti odstavek 43. člena Zakona o gasilstvu /ZGas/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(4) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo zunaj območja občine, za katero so 

ustanovljene, se krijejo iz proračuna pokrajine, če je bila intervencija izvedena na podlagi 

pokrajinskega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pokrajinskega poveljnika 

Civilne zaščite, oziroma iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvedena na 

podlagi državnega načrta zaščite in reševanja ali odločitve državnega poveljnika Civilne zaščite.' 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, občinski svet, župan, občinska uprava, pristojnosti, okolje, požar, gasilstvo.  

 

Uporabljene kratice 

 

ZGas - Zakon o gasilstvu /ZGas/ (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno , 23/19). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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Zakon o gasilstvu /ZGas/ (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno , 23/19). 

 


