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DRŽAVNI ZBOR
408. Sklep o izvolitvi predsednika 

Vlade Republike Slovenije

Na podlagi prvega in drugega odstavka 111. člena Ustave 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 
24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) ter 112. in 226. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor 
na seji 3. marca 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi predsednika  

Vlade Republike Slovenije

Za predsednika Vlade Republike Slovenije se izvoli Janez 
(Ivan) Janša.

Št. 020-12/20-9/3
Ljubljana, dne 3. marca 2020
EPA 1035-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

409. Sklep o prenehanju funkcije predsednika 
Državnega zbora

Na podlagi 112. in 202. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 
80/13 in 38/17) se je Državni zbor na seji 3. marca 2020 se-
znanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor ugotavlja, da je mag. Dejan Židan 3. mar-
ca 2020 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije predsedni-
ka Državnega zbora, zato mu preneha funkcija predsednika 
Državnega zbora.

Št. 020-02/20-8/2
Ljubljana, dne 3. marca 2020
EPA 1049-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
410. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije 
v Republiki Moldaviji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave 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 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Republiki Moldaviji

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Moldaviji s sedežem v Bukarešti postavim 
Leo Stančič.

Št. 501-03-5/2020-2
Ljubljana, dne 28. februarja 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
411. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov 

splošne in strokovne gimnazije

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejetju izobraževalnih programov splošne  

in strokovne gimnazije

1. člen
Na podlagi sklepov Strokovnega sveta Republike Slove-

nije za splošno izobraževanje, sprejetih na 204. seji, dne 16. 1. 
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2020 in 205. seji, dne 20. 2. 2020 minister, pristojen za izobra-
ževanje, sprejme izobraževalne programe splošne gimnazije in 
izobraževalne programe strokovne gimnazije, ki so v Prilogi, ki 
je sestavni del te odredbe, in nadomeščajo istoimenske izobra-
ževalne programe, veljavne ob uveljavitvi te odredbe.

2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministr-

stvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo 
izvajati s šolskim letom 2020/2021.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-9/2020
Ljubljana, dne 28. februarja 2020
EVA 2020-3330-0007

Dr. Jernej Pikalo
minister

za izobraževanje, znanost in šport
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PRILOGA 

 izobraževalni programi splošne gimnazije 

  Ime izobraževalnega programa  
1  GIMNAZIJA 

GIMNAZIJA ‐ ŠPORTNI ODDELEK 
2  GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 

NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V 
SLOVENSKI ISTRI (SI) 
GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM 
NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V 
SLOVENSKI ISTRI (SI) – ŠPORTNI ODDELEK 

3  GIMNAZIJA Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V 
SLOVENSKI ISTRI (IS) 

4  DVOJEZIČNA SLOVENSKO MADŽARSKA 
GIMNAZIJA 

5  KLASIČNA GIMNAZIJA 
 

 izobraževalni programi strokovne gimnazije 

  Ime izobraževalnega programa  
1  EKONOMSKA GIMNAZIJA 

EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI 
ODDELEK 

2  EKONOMSKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM 
UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM 
OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI  (SI) 

3  TEHNIŠKA GIMNAZIJA 
4  TEHNIŠKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM 

JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM 
OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI (SI) 

5  UMETNIŠKA GIMNAZIJA 
 GLASBENA SMER  

o MODUL A ‐ GLASBENI STAVEK
o MODUL B ‐ PETJE‐

INSTRUMENT 
o MODUL C ‐ JAZZ‐ZABAVNA 

GLASBA 
 PLESNA SMER  

o MODUL A ‐ BALET 
o MODUL B ‐ SODOBNI PLESI 

 LIKOVNA SMER 
 SMER GLEDALIŠČE IN FILM 

6  UMETNIŠKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM 
UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM 
OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI (SI) 

 GLASBENA SMER  
o MODUL A ‐ GLASBENI STAVEK
o MODUL B ‐ PETJE‐

INSTRUMENT 
 LIKOVNA SMER 
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412. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in 
šport izdaja

O D R E D B O
o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega 

in strokovnega izobraževanja

1. člen
Na podlagi sklepov Strokovnega sveta Republike Sloveni-

je za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetih na 176. seji, 
dne 14. 1. 2020 in 177. seji, dne 21. 2. 2020 minister, pristojen 
za izobraževanje, sprejme izobraževalne programe srednjega 
poklicnega izobraževanja, izobraževalne programe srednjega 
strokovnega izobraževanja in izobraževalne programe poklicno 
tehniškega izobraževanja, ki so v Prilogi, ki je sestavni del te 
odredbe, in nadomeščajo istoimenske izobraževalne progra-
me, veljavne ob uveljavitvi te odredbe ter nove izobraževalne 
programe srednjega strokovnega izobraževanja: Gastronomija 
in turizem (slepi in slabovidni), Ladijski strojni tehnik (SI) in 
Plovbni tehnik (SI).

2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministr-

stvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo 
izvajati s šolskim letom 2020/2021.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-10/2020
Ljubljana, dne 28. februarja 2020
EVA 2020-3330-0008

Dr. Jernej Pikalo
minister

za izobraževanje, znanost in šport



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 4. 3. 2020 / Stran 1173 

PRILOGA 

 

 izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja 

 

Ime izobraževalnega programa  

ADMINISTRATOR 

ADMINISTRATOR (DV) 

ADMINISTRATOR (GIB)  

ADMINISTRATOR (IS) 

ADMINISTRATOR (slepi in slabovidni) 

ADMINISTRATOR (SI) 

AVTOKAROSERIST  

AVTOSERVISER  

AVTOSERVISER (DV) 

AVTOSERVISER (IS) 

AVTOSERVISER (SI) 

BOLNIČAR – NEGOVALEC  

BOLNIČAR – NEGOVALEC (SI) 

CVETLIČAR 

DIMNIKAR 

ELEKTRIKAR 

ELEKTRIKAR (DV) 

ELEKTRIKAR (GIB) 

ELEKTRIKAR (SI) 

FRIZER  

FRIZER (SI) 

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE 
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GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (DV) 

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (IS) 

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SI) 

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (GLU, GJM) 

GEOSTROJNIK RUDAR  

GOSPODAR NA PODEŽELJU  

GOZDAR 

GRAFIČNI OPERATER 

GRAFIČNI OPERATER (GLU, GJM) 

INŠTALATER  STROJNIH INŠTALACIJ     

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (DV) 

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SI) 

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ 

IZDELOVALEC OBLAČIL 

IZDELOVALEC OBLAČIL (GLU, GJM) 

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE 

KAMNOSEK 

KLEPAR‐KROVEC 

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV 

MEHATRONIK OPERATER 

MEHATRONIK OPERATER (DV)  

MEHATRONIK OPERATER (SI) 

MESAR  

METALURG 

MIZAR 

MIZAR (GLU, GJM)  
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MLEKAR 

OBLIKOVALEC KOVIN‐ORODJAR 

OBLIKOVALEC KOVIN‐ORODJAR (DV) 

OBLIKOVALEC KOVIN‐ORODJAR (IS) 

OBLIKOVALEC KOVIN‐ORODJAR (SI) 

OBLIKOVALEC KOVIN‐ORODJAR (GLU, GJM) 

PAPIRNIČAR 

PEČAR‐POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG 

PEČAR‐POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (DV) 

PEK  

POLAGALEC TALNIH OBLOG 

RAČUNALNIKAR 

RAČUNALNIKAR (GIB) 

RAČUNALNIKAR (IS) 

RAČUNALNIKAR (SI) 

RAČUNALNIKAR (GLU, GJM)  

SLAŠČIČAR  

SLAŠČIČAR (GLU, GJM)  

SLIKOPLESKAR‐ČRKOSLIKAR 

STEKLAR  

STROJNI MEHANIK  

TAPETNIK 

TESAR 

TRGOVEC 

TRGOVEC (DV) 

TRGOVEC (IS) 
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TRGOVEC (SI) 

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE  

VOZNIK  

VRTNAR 

Vrtnar (GLU, GJM)  

ZIDAR 

ZLATAR 

ŽIVILEC 

 

 

 

 izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja 

 

Ime izobraževalnega programa  

ARANŽERSKI TEHNIK   

EKONOMSKI TEHNIK  

EKONOMSKI TEHNIK (DV)  

EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)  

EKONOMSKI TEHNIK (IS) 

EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) 

EKONOMSKI TEHNIK (SI)  

ELEKTROTEHNIK 

ELEKTROTEHNIK (SI) 

FARMACEVTSKI TEHNIK  

FOTOGRAFSKI TEHNIK 

GASTRONOMIJA IN TURIZEM  

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI) 
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GEODETSKI TEHNIK  

GEOTEHNIK  

GOZDARSKI TEHNIK  

GRADBENI TEHNIK 

GRAFIČNI TEHNIK  

GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM) 

HORTIKULTURNI TEHNIK  

KEMIJSKI TEHNIK  

KEMIJSKI TEHNIK (DV) 

KMETIJSKO‐PODJETNIŠKI  TEHNIK 

KOZMETIČNI TEHNIK 

KOZMETIČNI TEHNIK (SI) 

LESARSKI TEHNIK  

LOGISTIČNI TEHNIK  

MEDIJSKI TEHNIK  

MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)  

METALURŠKI TEHNIK 

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK  

PREDŠOLSKA VZGOJA  

PREDŠOLSKA VZGOJA (IS) 

PREDŠOLSKA VZGOJA (SI) 

STROJNI TEHNIK  

STROJNI TEHNIK (DV) 

STROJNI TEHNIK (SI) 

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ  
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TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE  

TEHNIK MEHATRONIKE 

TEHNIK MEHATRONIKE (SI) 

TEHNIK OBLIKOVANJA 

TEHNIK OPTIK  

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA  

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI) 

TEHNIK STEKLARSTVA  

TEHNIK VAROVANJA  

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL 

VETERINARSKI TEHNIK  

ZDRAVSTVENA NEGA 

ZDRAVSTVENA NEGA (SI) 

ZOBOTEHNIK  

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 

 

 

 izobraževalni programi poklicno tehniškega izobraževanja 

 

Ime izobraževalnega programa  

ELEKTROTEHNIK 

ELEKTROTEHNIK (GIB) 

ZDRAVSTVENA NEGA 
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SODNI SVET
413. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 37. seji 27. februarja 2020 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrajnega sodišča v Krškem
– predsednika Okrajnega sodišča v Sevnici in
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Keršavan

414. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 32. seji 5. 12. 2019 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Mag. Andreja Sedej Grčar se z dnem 5. 12. 2019 imenuje 
na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

415. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
januar 2020

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, januar 2020

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2020 v primerjavi z 
decembrom 2019 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu januarja 2020 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.

3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ja-
nuarja 2020 v primerjavi z decembrom 2019 je bil –0,009.

4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 
2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.

Št. 9621-45/2020/5
Ljubljana, dne 24. februarja 2020
EVA 2020-1522-0006

Bojan Nastav
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
416. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike 

in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), 
sprejeti na seji dne 25. 2. 2020

R A Z L A G I
Kolektivne pogodbe za zdravnike  

in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), 
sprejeti na seji dne 25. 2. 2020

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v RS (KPZZ) je na podlagi 9. točke obligacijskih 
določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 
23/96, 39/98, 46/98, 97/00, 87/03, 3/04, 50/05, 57/06, 60/08, 
83/10, 89/10, 91/10, 1/11, 5/12, 19/12, 40/12, 54/12, 3/13, 
46/13, 67/13, 7/14, 38/14, 52/14, 3/15, 9/15, 55/15, 4/16, 21/16, 
51/16, 3/17, 16/17, 38/17, 46/17, 3/18, 44/18, 47/18, 80/18, 
4/19, 14/19, 35/19, 45/19, 62/19 in 3/20) na seji dne 25. 2. 2020 
sprejel naslednji razlagi:

Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zo-
bozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 60/08, 36/09, 44/09, 97/09, 29/10, 
83/10, 89/10, 91/10, 1/11 – popr., 38/14, 9/15, 4/16, 21/16, 
60/16, 46/17, 16/17, 61/17, 72/17, 44/18 in 72/18)

II. TARIFNI DEL

3. člen 
(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov – 

VII/2. tarifni razred)
Kot delovne izkušnje po opravljenem strokovnem iz-

pitu se v kontekstu četrtega odstavka 3. člena Posebnega 
tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zoboz-
dravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju štejejo le dela, ki ustrezajo definiciji zdravniške 
službe po zakonu.

4. člen 
(Uvrščanje zdravnikov specialistov – VIII. tarifni razred)

Kot delovne izkušnje po opravljenem strokovnem iz-
pitu se v kontekstu drugega odstavka 4. člena Posebnega 
tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zoboz-
dravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju štejejo le dela, ki ustrezajo definiciji zdravniške 
službe po zakonu.



Stran 1180 / Št. 13 / 4. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije

6. člen 
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
Posebni pogoji iz naslova operativnega dela v operacijski 

dvorani po 6. členu Posebnega tarifnega dela Kolektivne po-
godbe za zdravnike in zobozdravnike zaradi realizacije Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju se priznajo tudi zdravnikom, 
ki pri operaciji asistirajo.

Predsednik 
Odbora za razlago kolektivne pogodbe

za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida

OBČINE
PREBOLD

417. Odlok o javni gasilski službi v Občini Prebold

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17), 2. in 6. člena Zakona o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1 in 23/19), Uredbe 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/08 in 23/11 
in 27/16) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 13. redni 
seji dne 20. 2. 2020 sprejel

O D L O K
o javni gasilski službi v Občini Prebold

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom, ter nalo-

ge, organizacijo in status gasilstva v Občini Prebold (v nada-
ljevanju: občina).

2. člen
Občina je dolžna spodbujati razvoj takih posegov v pro-

stor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.

3. člen
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (v nada-

ljevanju: javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno 
opravljanje zagotavlja občina.

(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v 
javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob 
nesreči brezplačna.

4. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti 

preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge 
zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote pro-
stovoljnih gasilskih društev.

(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja 
temeljnih nalog gasilstva.

(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot 
pridobitno dejavnost.

II. NOSILCI IN NALOGE

5. člen
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja 

organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 

opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov 

gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delo-

vanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju 

nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih 

javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in na 
hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja na-
log gasilstva, iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,

– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko 

prostovoljnih gasilskih društev Kaplja vas, Latkova vas, Groblja, 
Šešče, Matke Sveti Lovrenc in Prebold-Dolenja vas-Marija Reka.

6. člen
Občina lahko v skladu z določili Uredbe o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju glede na geografske, vremenske 
in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v na-
ravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti upravo ter 
predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.

III. GASILSKE ENOTE

7. člen
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na ob-

močje delovanja pa teritorialne in industrijske. Gasilske enote 
so organizirane kot prostovoljne gasilske enote v društvih in 
gasilske enote v gospodarskih družbah.

(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s 
pravili stroke in pravili gasilske službe.

8. člen
(1) Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot v občini 

se morajo upoštevati merila Vlade Republike Slovenije za or-
ganiziranje in opremljanje gasilskih enot in načrt varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami občine.

(2) Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz-
delajo izvajalci javne gasilske službe v sodelovanju s pristojnim 
organom občinske uprave.

9. člen
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilski društev opravljajo 

javno gasilsko službo skladno s tem odlokom. Za opravljanje 
javne gasilske službe mora gasilska enota z občino skleniti 
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se 
določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank 
pri izvajanju javne gasilske službe.

(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko 
določi le gasilska enota, ki je članica Gasilske zveze Prebold. 
Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe podpiše tudi Gasil-
ska zveza Prebold.

(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu 
s tem odlokom se določi zlasti:

– obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
– organizacijo javne gasilske službe,
– poročanje o izvajanju javne gasilske službe in,
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
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(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se 
določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče, 
merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrti zaščite 
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.

(5) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za 
gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, 
ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe, 
zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdra-
vstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja 
oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce, 
ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske 
mladine in druge društvene dejavnosti.

(6) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem 
odlokom se lahko na podlagi odločitve župana 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, iz-
polnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane 
v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.

10. člen
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglaše-

na povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. Požarna 
straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.

11. člen
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega 

premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine 
tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo 
v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom 
občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja 
gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika 
ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja 
javne prireditve.

12. člen
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja 

operativnih gasilskih enot v občini opravlja naloge poveljstvo 
Gasilske zveze Prebold, ki ga sestavljajo poveljniki prostovolj-
nih in industrijskih gasilskih enot na območju občine. Gasilski 
poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine, večje gasilske 
intervencije in je član štaba Civilne zaščite občine.

13. člen
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domo-

vi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in 

reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega 
društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, 
prevzame občina.

(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva, ki je prenehalo delovati, 
prednostno lahko prevzame občina, proti plačilu dejanske vre-
dnosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organi-
zaciji, v kateri je društvo delovalo, če je ta financirala nabavo 
te opreme.

(4) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprej-
šnjega soglasja gasilskega poveljstva gasilske zveze Prebold 
odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, 
namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne 
odloči drugače.

14. člen
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne 

opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod 
pogoji iz 9. člena tega odloka, župan o tem opozori prostovolj-
no gasilsko društvo ter gasilsko zvezo in določi rok, v katerem 
mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. 

Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti 
v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe 
ustrezno omeji ali odvzame.

15. člen
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v ga-

silstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter 

ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psi-

hofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravlja-
nje gasilske službe,

– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje,

– je star od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let – 
ženske.

15. člen
Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo 

občani prostovoljno gasilsko društvo, ki opravlja predvsem 
naslednje naloge:

– preventivne naloge varstva pred požarom ter druge 
preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami,

– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih ter ob 
naravnih in drugih nesrečah,

– vzgojo gasilske mladine,
– pomoč občanom na področju varstva pred požarom,
– druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

16. člen
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s 

sklepom župana in pogodbo o opravljanju javne gasilske služ-
be imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in 
operativnega dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito 
in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero 
je bila ustanovljena.

(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano 
število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje 
in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo ter orodišče.

(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prosto-
voljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljna 
gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evi-
denco Uprave RS za zaščito in reševanje.

17. člen
(1) Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi 

strokovno-tehnične naloge enote.
(2) Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
– skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi 

med intervencijo,
– organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in 

kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote,
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne 

opreme.
(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prosto-

voljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov so določene s 
pravili gasilske službe.

18. člen
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada na-

domestilo plače. Nadomestilo plače mu pripada tudi med uspo-
sabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine.

(2) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme ob-
čine.

(3) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci 
pravico do brezplačne prehrane.

(4) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji 
ali na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti 
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
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19. člen
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med 

strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja 
nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdra-
vstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega 
je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela 
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 % 
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v 
zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.

(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja interven-
cije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se gasilski 
zvezi.

(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med 
strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi dru-
žinski člani pravico do:

– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju,

– enkratne denarne pomoči in
– povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med 

strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, 
da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico 
do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.

(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne 
sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v 
zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.

(7) Občina mora zavarovati operativne člane svoje ga-
silske enote za primer smrti, trajne izgube splošne delovne 
zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči 
pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.

20. člen
(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, 

stroške za prehrano iz 18. člena tega odloka ter prispevke in 
stroške iz 19. člena tega odloka.

(2) Način pokrivanja obveznosti iz prvega odstavka tega 
člena se določi v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe.

21. člen
Občina lahko pooblasti gospodarsko družbo, zavod in 

drugo organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za 
opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja obči-
ne pod pogoji, ki jih določa zakon o gasilstvu za prostovoljne 
gasilske enote.

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

22. člen
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposablja-

nja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih 
gasilcev se izvaja v skladu z navodili, ki jih izda resorni minister 
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.

V. GASILSKA ZVEZA PREBOLD

23. člen
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v 

Gasilsko zvezo Prebold (v nadaljevanju: gasilska zveza).
(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasil-

ske službe, predvsem pa organizacijske in strokovne naloge 
gasilstva v zvezi z:

– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasil-

skih enot v skladu s predpisanimi merili,
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot 

gasilskih organizacij, ki so članice zveze,
– povezovanjem med članicami gasilske zveze in občino,

– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Obči-

na imenuje gasilskega poveljnika občine za člana štaba Civilne 
zaščite občine.

(4) Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, or-
ganiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, 
izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in 
zahtevnejše intervencije.

(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, 
drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede 
v skladu s pravili gasilske službe.

24. člen
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna 

gasilska društva v občini, poda:
– predlog letnega programa usposabljanja operativnih 

gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev,
– predlog letnega in dolgoročnega programa opremljanja 

prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko tehniko ter zaščitno in 
reševalno opremo.

(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike 
usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v 
svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega 
razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemelje-
nih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi 
nesrečami.

(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče 
uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo 
gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposa-
bljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme 
ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.

(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ima gasilska zveza ob soglasju poveljnikov vseh prostovoljnih 
društev združenih v gasilski zvezi ter ob članstvu v Gasilski 
zvezi Slovenije.

VI. GASILSKE INTERVENCIJE

1. Obveščanje in aktiviranje

25. člen
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje 

gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, 
katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja 
gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko 
poveljstvo gasilske zveze, potrdi pa ga župan oziroma oseba, 
ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, 
ki ga potrdi župan oziroma od njega pooblaščena oseba, mora 
občina predložiti Regijskemu centru za obveščanje, pristojne-
mu za aktiviranje gasilcev v občini.

(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara 
ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o 
tem obvestiti pristojni center za obveščanje.

(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih inter-
vencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na 
področju zaščite in reševanja.

(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skla-
du 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 se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev 
nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja 
nujno intervencijsko pripravljenost v občini.

(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite 
in reševanja.

26. člen
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost 

z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih opera-
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tivnemu 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.

(2) Poziv prek tehničnih sredstev zvez, tihega alarmiranja 
ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za ob-
veščanje ali pisni poziv občine, 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 poveljnik gasilske 
enote oziroma gasilski poveljnik občine ali poveljnik Civilne 
zaščite občine, 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 v skladu 
s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi 
za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h ka-
terim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.

2. Medsebojna pomoč gasilcev

27. člen
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih 

nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko poma-
gajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencij-
sko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.

(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervenci-
je, lahko pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.

3. Vodenje intervencij

28. člen
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno 

usposobljen član enote (vodja intervencije), na območju katere 
je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi 
skladno z zakonom in pravili gasilske službe.

(2) Intervencijo v gospodarski družbi, zavodu ali drugi 
organizaciji, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik 
te enote.

(3) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napi-
sati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati 
ga mora skladno s Pravilnikom o obveščanju in poročanju v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili 
gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno arhivirati.

4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov

29. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih 

objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim 
sodelujočim v intervenciji dovoliti:

– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter nji-
hovo uporabo za gasilska in reševalna dela,

– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje 

ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, 
imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.

(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma upo-
rabnikom v času intervencije, bremeni občino.

5. Stroški intervencije

30. člen
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v 

skladu s tem odlokom krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena 

stroške intervencije krije:

– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma 
ali iz velike malomarnosti,

– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, 
skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi,

– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi,
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom 

izterja občina na podlagi sklepa župana.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med inter-

vencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije 
občina iz katere je gasilska enota.

(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med inter-
vencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene, se 
krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija 
izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja ozi-
roma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega 
poveljnika Civilne zaščite.

VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA  
PRED POŽAROM V OBČINI PREBOLD

31. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se 

opravljajo kot izbirna javna služba,
– sprejme program in letni načrt varstva pred požari, ka-

terega sestavni del je letni program gasilske zveze,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge 

razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva 
pred požarom za naselje ali naravno okolje,

– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne 
varnosti.

32. člen
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah var-

stva pred požarom,
– predlaga občinskemu svetu program in letni načrt var-

stva pred požarom, ki zajema analizo stanja na področju var-
stva pred požarom, analizo izvajanja javne gasilske službe, 
oceno požarne ogroženosti in predlog finančnih sredstev za 
zagotavljanje varstva pred požarom in javne gasilske službe 
v občini,

– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo 
pred požarom,

– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih povezanih s 
požari in eksplozijami,

– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu pove-
čane nevarnosti požarov v naravnem okolju,

– razglasi povečano požarno nevarnost na območju ob-
čine,

– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih 
požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila, 
napotila ali prepovedi prebivalstvu,

– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne 
takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom. Odbor 
sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega 
organa občine.

VIII. FINANCIRANJE

33. člen
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna Republike Slovenije in občine,
– sredstev zavarovalnic in podjetij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti,
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.
(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prej-

šnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zveze, ki 
so pomembne za razvoj gasilstva.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2019
Prebold, dne 20. februarja 2020

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
408. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slo-

venije 1169
409. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državne-

ga zbora 1169

PREDSEDNIK REPUBLIKE
410. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo-

slanice Republike Slovenije v Republiki Moldaviji 1169

MINISTRSTVA
411. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov 

splošne in strokovne gimnazije 1169
412. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov po-

klicnega in strokovnega izobraževanja 1172

SODNI SVET
413. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 1179
414. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 1179

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

415. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 
2020 1179

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
416. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zoboz-

dravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na 
seji dne 25. 2. 2020 1179

OBČINE
PREBOLD

417. Odlok o javni gasilski službi v Občini Prebold 1180
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