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1 Pregled pristojnosti in nalog občine 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, 75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o gasilstvu /ZGas/ 

Uradni list RS, št. 113/05-UPB1, 23/19 

 1 

 

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

 

tč. pristojnosti in naloge občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Na podlagi načrta o varstvu pred požarom v proračunu zagotovi 

sredstva za: 

1. redno delovanje gasilskih enot,  

2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 

opazovanje, obveščanje in alarmiranje, 

3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,  

4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov 

gasilskih enot, 

5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za 

6. člen 2 
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delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli 

gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,  

6. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi 

opravljanja nalog gasilstva,  

7. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  

2  Z načrtom varstva pred požarom določi organizacijo gasilstva v 

občini. 

11. člen 4 

3  Določi prostovoljne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko 

službo v občini. 

1/11.a člen 5 

4  Določi: 1. obseg in način opravljanja javne gasilske službe; 2. 

začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe; 3. 

organizacijo javne gasilske službe in 4. nadzor nad izvajanjem 

javne gasilske službe. 

2/11.a člen 6 

5  Odloči o prevzemu gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

gasilskega doma ter orodišča, ki jih uporabljalo prostovoljno 

industrijsko gasilsko društvo, ki je prenehalo delovati. 

4/11.č člen 12 

6  Omeji ali odvzame opravljanje javne gasilske službe gasilskemu 

društvu. 

18. člen 13 

7  V proračunu zagotovi sredstva za kritje stroškov za izgubljeni 

zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano ter prispevke in 

stroške zavarovanja po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni za prostovoljne gasilce v času intervencije. 

27. člen 

26. člen 

14 

8  Pooblasti podjetje, zavod in drugo organizacijo, v kateri je 

primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na 

območju ali delu območja lokalne skupnosti pod pogoji, ki jih 

določa ZGas za prostovoljne gasilske enote. 

29. člen 15 

9  V proračunu zagotovi sredstva za stroške intervencij, ki izhajajo iz 

nalog gasilstva. 

1/43. člen 21 

10  V proračunu zagotovi sredstva za financiranje gasilstva.  44. člen 22 

 

1.3 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

  

tč. pristojnosti in naloge župana  določba pojasnilo 

    

1  Sklene pogodbo z gasilsko organizacijo, v kateri delujejo 

prostovoljne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v 

občini. 

1/11.a člen 

4/11.a člen 

5, 8 

2  Na predlog gasilskega poveljstva imenuje gasilskega poveljnika. 1/11.b člen 9 

3  S poklicno gasilsko enoto sklene pogodbo o uporabi in 

vzdrževanju gasilske zaščitne in reševalne opreme, gasilskega 

doma ter orodišča, ki jih uporablja poklicna gasilska enota in so 

last občine. 

2/11.č člen 11 

4  Potrdi operativni gasilski načrt občine.  1/36. člen 17 

5  Izda potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca, ki je bil 

aktiviran med delom. 

2/36.a člen 18 

6  Na zahtevo vodje intervencije zaprosi gasilske enote druge države 

za pomoč pri gašenju požara ali ob drugih velikih nesrečah, če z 

meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. 

1/38. člen 19 

7  Odobri pomoč gasilskim enotam sosednjih držav. 1/39. člen 19 

8  Odredi povračilo škode, povzročene lastnikom oz. uporabnikom v 

času intervencije.  

3/42. člen 20 

 

1.3 Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o gasilstvu /ZGas/ 

  

tč. pristojnosti in naloge občinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Izterja stroške intervencije od: 1. povzročitelja, ki je požar ali 

nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti, 2. osebe, 

ki opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali 

drugih opravilih z nevarnimi snovmi, 3. osebe, ki ne organizira 

požarne straže v skladu s predpisi, in 4. osebe, ki namerno in brez 

razloga alarmira gasilsko enoto. 

3/43. člen 21 
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2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

2.1 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). 

 

2.1.1 Naloge lokalne skupnosti 

 

2 Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in 

delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom lokalna skupnost zagotavlja sredstva 

za: 1. redno delovanje gasilskih enot, 2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 

opazovanje, obveščanje in alarmiranje, 3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, 

4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, 5. gradnjo in vzdrževanje 

objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju 

nalog gasilstva, 6. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, 7. 

opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog 

gasilstva preko gasilskih organizacij. (6. člen ZGas) 

 

3 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) 

 

2.1.2 Organiziranje gasilstva 

 

4 Organizacija gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. 

(11. člen ZGas) Osnovna merila za organizacijo gasilstva (to je organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot) so:  

1. za naselja: 

 število prebivalcev, 

 tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, 

proizvodne in kmetijske dejavnosti, 

2. za podjetja, zavode in druge organizacije: 

 požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa, 

 število zaposlenih, 

 površina in razmestitev objektov, 

 oddaljenost ustrezne gasilske enote, 

3. za podjetja, zavode in druge organizacije: 

 površina in vrsta gozda. (10. člen ZGas) 

 

5 Javno gasilsko službo opravljajo poklicne gasilske enote. Prostovoljne gasilske enote pa opravljajo 

javno gasilsko službo skladno z ZGas, če jih neposredno določi pristojni občinski organ (občinski 

svet) in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno 

sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe je lahko 

določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo 

Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza. 

 

6 Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe mora v skladu z ZGas določiti zlasti: 1. 

obseg in način opravljanja javne gasilske službe; 2. začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske -

službe; 3. organizacijo javne gasilske službe; 4. nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe. Obseg 

in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in 

opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, merili za 

požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in 

reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine. 

 

7 V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev 

določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, 

zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za 

primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma 
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pravice, ki jih ta zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za 

usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti. 

8 V opravljanje javne gasilske službe se lahko na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in 

pogodbe o opravljanju javne gasilske službe vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na 

to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje 

obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu z merili za organizacijo in 

opremljanje gasilskih enot. (11.a člen ZGas) 

 

2.1.2.1 Gasilsko poveljstvo 

 

9 Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se 

ustanovi gasilsko poveljstvo občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih in poklicnih gasilskih 

enot oziroma gasilskih sektorjev na območju občine. Gasilsko poveljstvo se ustanovi le v tisti 

občini, v kateri delujejo prostovoljne in poklicne gasilske enote, oziroma v tisti občini, v kateri se 

prostovoljne gasilske enote vključujejo v gasilsko zvezo, ki obsega več občin. Gasilsko poveljstvo 

imenuje gasilskega poveljnika občine. V občinah, v katerih delujejo poklicne gasilske enote, 

gasilskega poveljnika občine imenuje župan na predlog gasilskega poveljstva. Postopek imenovanja 

in pristojnosti gasilskih poveljstev ter gasilskih poveljnikov občin se podrobneje uredijo s pravili 

gasilske službe. 

 

10 V občini, v kateri deluje gasilska zveza, ki povezuje le prostovoljne gasilske enote na območju te 

občine, opravlja poveljstvo gasilske zveze tudi naloge gasilskega poveljstva občine, poveljnik 

gasilske zveze pa naloge gasilskega poveljnika občine. Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko 

poveljstvo občine in večje gasilske intervencije. Gasilski poveljnik občine je tudi član štaba Civilne 

zaščite občine. (11.b člen ZGas) 

 

2.1.2.2 Gasilska zaščitna in reševalna oprema, domovi in orodišča 

 

11 Kot določa ZGas, gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti 

predmet izvršbe ali stečaja. Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi ter orodišča, ki 

jih uporabljajo poklicne gasilske enote, so last občine. Njihova uporaba in vzdrževanje se uredi s 

pogodbo med pristojnim občinskim organom in gasilsko enoto. 

 

12 Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega 

gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, prevzame občina, na 

območju katere je bil sedež prostovoljnega gasilskega društva, oziroma s soglasjem pristojnega 

občinskega organa tista gasilska organizacija, ki zagotavlja izvajanje javne gasilske službe na 

območju, na katerem je delovalo prostovoljno gasilsko društvo. Gasilsko zaščitno in reševalno 

opremo prostovoljnega industrijskega gasilskega društva, ki je prenehalo delovati, pa lahko 

prednostno prevzame občina, na območju katere je bil sedež društva, proti plačilu dejanske 

vrednosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je društvo delovalo, 

če je ta financirala nabavo te opreme. (11. č člen) 

 

2.1.2.3 Neopravljanje javne gasilske službe 

 

13 Kadar se ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in pod 

navedenimi pogoji, mu pristojni organ lokalne skupnosti (občinski svet) določi rok za odpravo 

pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se mu opravljanje javne službe 

ustrezno omeji ali odvzame. (18. člen ZGas) 

 

2.1.3 Nadomestila prostovoljnim gasilcem 

 

14 V skladu z ZGas pripada prostovoljnemu gasilcu med intervencijo nadomestilo plače. Navedeno 

nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med usposabljanjem na podlagi poziva 

pristojnega organa lokalne skupnosti. Nadomestilo plače izplača prostovoljni gasilec v breme 

lokalne skupnosti. (25. člen Zgas) Lokalna skupnost tako krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo 

plač, stroške za prehrano ter prispevke in stroške zavarovanja po predpisih o zdravstvenem, 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. (27. in 

26. člen ZGas) 
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2.1.4 Opravljanje gasilstva za lokalno skupnost 

 

15 Kot določa ZGas, lahko lokalna skupnost pooblasti podjetje, zavod in drugo organizacijo, v kateri je 

primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja lokalne 

skupnosti pod pogoji, ki jih določa ZGas za prostovoljne gasilske enote. (29. člen ZGas) 

 

2.1.5 Aktiviranje gasilskih enot 

 

16 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. 

 

17 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) 

 

2.1.5.1 Aktiviranje gasilcev med delom 

 

18 Kot določa ZGas, je delodajalec dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi 

predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog 

zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in 

aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko 

službo. Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega 

centra za obveščanje ali pisni poziv občinskega organa, pristojnega za javno gasilsko službo, ali 

drugega organa, pristojnega za vodenje nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, se 

šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči 

operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora 

občinski organ, pristojen za javno gasilsko službo, oziroma drug organ, pristojen za vodenje nalog 

zaščite in reševanja, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v 

sedmih dneh po končani intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega 

gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma državni organ v skladu s tem zakonom in predpisi o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Navedena določila ZGas pa se uporablja tudi za 

primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s 

predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan s strani pristojnega občinskega 

ali državnega organa. (36.a člen ZGas) 

 

2.1.6 Medsebojna pomoč 

 

19 Gasilske enote si morajo ob večjih požarih in drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote 

lahko pomagajo le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so 

ustanovljene. (37. člen ZGas) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah potrebna pomoč 

gasilskih enot iz sosednje države, lahko na zahtevo vodje intervencije zaprosi za takšno pomoč 

organ lokalne skupnosti, ki je ob državni meji, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače 

dogovorjeno. (38. člen ZGas) Če pa je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah potrebna 

pomoč gasilskim enotam sosednjih držav, odobri pomoč gasilskih enot v lokalnih skupnostih, ki so 

ob državni meji, organ lokalne skupnosti ali pristojni poveljnik civilne zaščite oziroma poveljnik 

Civilne zaščite Republike Slovenije za lokalne skupnosti, ki niso ob državni meji, če z 

meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. (39. člen ZGas) 

 

2.1.7 Stroški za povzročeno škodo 

 

20 Kot določa ZGas, morajo lastniki oz. uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov ob požaru ali 

drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti: 1. prehod preko zemljišč, stavb 

in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela, 2. uporabo njihovih zalog vode 

za gašenje in reševanje. Lastniki oz. uporabniki morajo dopustiti izvajanje navedenih ukrepov, ki jih 
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odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. Povračilo navedene škode, 

povzročene lastnikom oz. uporabnikom v času intervencije, pa bremeni tisto lokalno skupnost, na 

območju katere je nastal požar ali druga nesreča. (42. člen ZGas) 

 

2.1.8 Stroški intervencije 

 

21 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) 

 

2.1.9 Financiranje gasilstva 

 

22 Dejavnosti gasilstva se financirajo iz: 1. proračuna Republike Slovenije in proračunov občin, 2. 

sredstev zavarovalnic in podjetij, 3. dohodkov iz lastnih dejavnosti in 4. prispevkov, daril in volil 

fizičnih in pravnih oseb. (44. člen ZGas) 

 

 

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. 113/2005-UPB1, 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, 75/16 – UZ70a).  

Zakon o gasilstvu /ZGas/ (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19). 


