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Zveza: Dopis UKOM št. 092-12/2015/1 z dne 9. 1. 2015

V zvezi s predlogom na spletnem orodju predlagam.vladi.si – predlog 6391-12, v katerem avtor 
predlaga združevanje manjših gasilskih društev v večje in da bi se  sredstva , ki jih dobivajo 
navedena društva namenilo večjim društvom z več intervencijami, vam v nadaljevanju 
posredujemo naslednji odgovor:

Področje gasilstva urejata Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1) in Uredba o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 
92/07, 54/09 in 23/11). Slednja določa merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
gasilskih enot.

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (v nadaljevanju: javna gasilska služba). Organizacija 
gasilstva v občini se v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uradni list 
RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) določi z načrtom varstva pred požarom občine. Operativne naloge 
gasilstva opravljajo poklicne in prostovoljne gasilske enote. Prostovoljne gasilske enote so 
organizirane v okviru prostovoljnih gasilskih društev in opravljajo javno gasilsko službo skladno 
z Zakonom o gasilstvu, če jih za to neposredno določi pristojni občinski organ in če s 
prostovoljnimi gasilskimi društvi, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene 
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Iz povedanega sledi, da ne gre enačiti pojmov 
gasilsko društvo in gasilka enota.

Gasilske enote se razvrstijo v posamezne kategorije. Število gasilcev in tehnična opremljenost 
za posamezno kategorijo se določi na podlagi meril za razvrščanje gasilskih enot in drugih 
značilnosti območja delovanja gasilske enote, ki je določen z operativnim gasilskim načrtom. V 
naseljih, kjer deluje več gasilskih enot, se enotam, pri katerih je najmanj polovica operativnega 
območja oddaljena od osrednje gasilske enote manj kot 15 minut vožnje z gasilskim vozilom od 
sedeža enote, kategorijo zniža za eno stopnjo.

Gasilske enote I. kategorije, ki ne morejo zagotoviti najmanjšega števila operativnih gasilcev 
določenega na podlagi kategorizacije in so manj kot šest minut vožnje oddaljene od gasilske 
enote višje kategorije ali druge gasilske enote, se razporedijo v gasilske enote I.a kategorije. Te 



enote izvajajo intervencije skupaj z gasilsko enoto višje kategorije oziroma z drugo enoto na 
operativnem območju, ki jima je določeno kot skupno operativno območje.

Področna zakonodaja daje lokalnim skupnostim vse možnosti za racionalno organiziranje javne 
gasilske službe, vključno z morebitnim združevanjem manjših gasilskih društev. 

S spoštovanjem,
                                    mag. Miloš Bizjak
                                       državni sekretar

Poslano:
– naslovnik.

V vednost:
– URSZR. 
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