
Načrt delovanja Gasilske zveze Slovenije ob velikih požarih v naravi 
 

 

Uvod: 
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju 
se aktivira, ko pride do:   

− velikega požara v naravnem okolju ali 
− grozda požarov v naravnem okolju (sočasnega nastanka več 

požarov na širšem območju) 
 

na območju ene ali več regij oziroma ko je aktiviranih (v požarih ali 
drugih nesrečah) več kot dve tretjini razpoložljivih gasilskih enot v 
gasilski regiji in je treba aktivirati še dodatne gasilske enote oziroma 
reševalne službe iz ene ali več regij.  
 
Pred aktiviranjem Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem 
požaru v naravnem okolju so, skladno z načelom postopnosti, že 
aktivirani: 

− občinski načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli občinskih 
načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju na prizadetih območjih ter 

− regijski načrti zaščite in reševanja ali posamezni deli regijskih 
načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem 
okolju na prizadetih območjih. 

 
 
Aktiviranje gasilskih enot: 
 
CORS po prejemu obvestila o velikem požaru v naravnem okolju od 
pristojnega ReCO na območju požara ali vodje intervencije, obvesti 
poveljnika Gasilske zveze Slovenije (GZS). 
Poveljnik CZ RS na podlagi napovedi poteka nesreče in ocene situacije, 
ki jo pripravi poveljnik GZS, odloči o aktiviranju državnega načrta ter sil in 
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč na državni ravni.  
Ko poveljnik CZ RS sprejme odločitev o aktiviranju Državnega načrta 
zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, o tem obvesti 
CORS.  
 
Gasilska zveza Slovenije in njen poveljnik na podlagi odločitve vodje 
intervencije in aktiviranega Državnega načrta ob velikem požaru v 
naravnem okolju, preko regijskih gasilskih poveljnikov koordinira pomoč 
gasilskih enot iz drugih občin in regij.   
Poveljnik GZS ob velikem požaru v naravnem okolju sodeluje z vodjo 
intervencije in pomaga pri koordinaciji dela operativnega poveljstva. 
Poveljnik GZS kot član Štaba CZ RS nudi strokovno pomoč poveljniku 
CZ RS in skrbi za izvajanje usmeritev poveljnika v zvezi z vodenjem in 
delovanjem gasilskih enot. 

 
 
Ob velikem požaru v naravnem okolju se na zahtevo vodje intervencije, 
ob posvetovanju z občinskim gasilskim poveljnikom, regijskim gasilskim 



poveljnikom in regijskim poveljnikom CZ ali poveljnikom CZ RS aktivira 
regijski ali Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v 
naravnem okolju. Če je treba aktivirati poleg gasilskih tudi druge 
reševalne enote in službe oziroma če je treba aktivirati enote iz sosednjih 
regij, ki so predvidene za pomoč ob požaru v naravnem okolju se aktivira 
Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju.  
 
Ob aktiviranju regijskega načrta zaščite in reševanja se aktivira tudi 
poveljnik GZS, ki preko regijskih gasilskih poveljnikov koordinira pomoč 
gasilskih enot iz drugih občin in regij. Enote, po odločitvi občinskih 
gasilskih poveljnikov in poveljnikov gasilskih zvez, aktivira pristojni 
ReCO. Skladno z načrtom za pomoč pri gašenju velikih požarov v 
naravnem okolju se aktivirajo gasilci, ki pripadajo določeni gasilski enoti, 
vključeni v načrt.  
 
Aktivirane gasilske in druge enote se napotijo na sprejemno mesto, ki ga 
določi vodja intervencije oziroma operativno vodstvo za vodenje 
intervencij. 
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