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Na podlagi 2. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 
51/2006 - UPB), 11.c člena Zakona o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 - UPB) in 42. člena statuta Mestne 
občine Koper (UO, št.40/00, 30/01, 29/03 in Ur.l. RS, št. 90/05, 67/06), izdajam 
 
 
 

SKLEP 
o imenovanju gasilskega poveljstva občine in gasilskega poveljnika občine 

 
 
 

1. 

 
Za gasilskega poveljnika občine in v gasilsko poveljstvo občine se imenujejo: 
• vodja operative Gasilske brigade Koper – gasilski poveljnik občine; 
• poveljnik Obalne gasilske zveze Koper – namestnik gasilskega poveljnika občine; 
• vodja preventive Gasilske brigade Koper – član; 
• namestnik poveljnika Obalne gasilske zveze Koper – član; 
• namestnik poveljnika Obalne gasilske zveze Koper – član. 
 
V primeru odsotnosti gasilskega poveljnika občine ima namestnik gasilskega poveljnika občine vsa 
njegova pooblastila. 
 
Tehnične in administrativne pogoje za delovanje v gasilskega poveljstvo občine zagotavljata Gasilska 
brigada Koper in Obalna gasilska zveza Koper. 
 
 

2. 

 
Gasilsko poveljstvo občine zagotavlja pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih 
enot v občini. 
 
Gasilsko poveljstvo občine zlasti:  
• skrbi za operativno organiziranost gasilskih enot; 
• usklajuje delovanje gasilskih enot pri izvajanju javne gasilske službe; 
• skrbi za strokovno usposabljanje gasilskih enot v okviru javne gasilske službe; 
• predlaga usmeritve in sodeluje pri načrtovanju opremljanja gasilskih enot z gasilsko zaščitno in 

reševalno opremo; 
• nadzoruje operativno pripravljenost gasilskih enot ter usklajenost operativnih načrtov gasilskih enot; 
• opravlja analize gasilskih intervencij; 
• usmerja in organizira, po potrebi pa tudi vodi vaje na ravni občine; 
• v okviru svojih pristojnosti sodeluje z gasilskimi enotami izven svojega območja delovanja, 
• opravlja druge operativne naloge gasilstva. 
 
Gasilsko poveljstvo občine pripravlja predlog kategorizacije gasilskih enot, predlog operativnega 
gasilskega načrta in predlog programa varstva pred požarom. Glede omenjenih predlogov mora gasilsko 
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poveljstvo pridobiti mnenje Gasilske brigade Koper in poveljstva Obalne gasilske zveze Koper. Predloge 
omenjenih dokumentov gasilsko poveljstvo občine posreduje Službi za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo Mestne občine Koper. 
 
Na seje gasilskega poveljstva občine se vabi Direktorja-poveljnika Gasilske brigade Koper, Predsednika 
Obalne gasilske zveze Koper in Vodjo Službe za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine 
Koper. 
 
Sklepe gasilskega poveljstva občine in potrjene predloge dokumentov se posreduje Gasilski brigadi 
Koper in poveljstvu Obalne gasilske zveze Koper. 
 
 

3. 

 
Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine in večje gasilske intervencije. Gasilski 
poveljnik občine zagotavlja, da gasilske intervencije potekajo skladno z Operativnim gasilskim načrtom 
Mestne občine Koper ter vodi intervencije v skladu z usmeritvami Poveljnika Civilne zaščite Mestne 
občine Koper. 
 
Gasilski poveljnik občine zlasti:  
- vodi in predstavlja gasilsko poveljstvo;  
- odgovoren je za izvajanje nalog gasilskega poveljstva občine;  
- vodi večje gasilske intervencije v občini ob večjih požarih in drugih nesrečah;  
- skrbi za povezanost med gasilskim poveljstvom, poveljnikom in občinskim štabom Civilne zaščite, 
občinskimi organi ter z drugimi organizacijami na področju požarne varnosti ter varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. 
 
Gasilski poveljnik občine je član štaba Civilne zaščite občine. 
 
 

4. 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 845-4/2011 
Datum:   11.04.2011 
 
                                                                                                            ŽUPAN 
                                                                                                       Boris Popovič 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
• Gasilska brigada Koper, 
• Obalna gasilska zveza Koper, 
• Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Koper, 
• zbirka dokumentarnega gradiva - tu. 


