
Na osnovi Statuta Gasilske zveze Slovenije, Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in 

Statutov gasilskih zvez regije _____________ so Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije ter 

Upravni odbori gasilskih zvez  

____________________________________________________________ 

 

 

 

PRAVILNIK 

O DELU, NALOGAH IN NAČINU DELA ORGANOV REGIJSKEGA SVETA TER POVELJSTVA 

GASILSKE REGIJE NA OBMOČJU REGIJE_________________ 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Za povezovanje gasilskih zvez se ustanovita Regijski svet in Poveljstvo gasilske regije, ki ju 

sestavljajo predstavniki gasilskih zvez (v nadaljevanju: članice), kot oblika dela za izmenjavo 

stališč ter mnenj, ki so skupnega pomena za regijo. Regijski svet in Poveljstvo gasilske regije 

sta posvetovalno – povezovalna organa za koordinacijo ter pomoč članicam. 

 

2. člen 

 

S Pravilnikom o delu, nalogah in načinu dela Regijskega sveta ter Poveljstva gasilske regije na 

območju regije _________ se ureja njuna ustanovitev, sestava in delovanje. 

 

 

II. USTANOVITEV, SESTAVA IN ODLOČANJE 

 

3. člen 

 

Regijski svet ustanovijo članice regije na podlagi sprejetih sklepov Upravnih odborov gasilskih 

zvez v regiji in sklepa Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. 

 

Poveljstvo gasilske regije je ustanovljeno na podlagi Pravil gasilske službe prostovoljnih 

gasilcev. 

 

Regijski svet in Poveljstvo gasilske regije nista pravni osebi zasebnega prava (če je pravna 

oseba potem sprejme statut in se oblikuje po njem ). 

 

 



4. člen 

 

Regijski svet in Poveljstvo gasilske regije obravnavata ter odločata o vprašanjih iz svojih 

pristojnosti na sejah, ki so javne. Če gre za varovanje poslovne tajnosti oz. to zahtevajo splošne 

koristi, se lahko odloči, da posamezne točke dnevnega reda niso javne. 

 

Seje Regijskega sveta in Poveljstva gasilske regije so lahko skupne. 

 

5. člen 

 

Regijski svet in Poveljstvo gasilske regije pri opravljanju svojih nalog sodelujeta z občinami, 

poklicnimi gasilskimi enotami, zavarovalnicami, regijskim Štabom za civilno zaščito, izpostavo 

za zaščito in reševanje v regiji, Inšpektoratom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v regiji ter drugimi organi in organizacijami, pomembnimi za gasilstvo, požarno varstvo ter 

zaščito, reševanje in pomoč. 

 

 

REGIJSKI SVET 

6. člen 

 

Regijski svet sestavljajo: predsednik regijskega sveta, ki je hkrati tudi član Upravnega odbora 

Gasilske zveze Slovenije, gasilski regijski poveljnik, predsedniki gasilskih zvez članic ter 

predsedniki regijskih komisij za mladino, članice in veterane. (Člani sveta so lahko tudi 

poveljniki gasilskih zvez članic). 

 

Na seje se lahko, glede na dnevni red, vabijo tudi drugi predstavniki organov in organizacij ter 

društev, katerih dejavnost je pomembna za gasilstvo, zaščito, reševanje in pomoč v regiji ter 

izven nje. 

 

7. člen 

 

Predsednika regijskega sveta v kongresnem letu izvoli svet za mandatno obdobje pet let. 

Volitve so javne, razen, če se svet opredeli drugače. Svet izmed članov sveta na predlog 

predsednika izvoli njegovega namestnika. 

 

8. člen 

 

Naloge predsednika regijskega sveta: 

− opravlja strokovne naloge; 

− predstavlja in zastopa svet; 

− sklicuje in vodi seje sveta; 



− sklicuje posvete in srečanja; 

− podpisuje akte, sklepe in korespondenčno gradivo sveta; 

− opravlja druge naloge, dogovorjene s sporazumi in sklepi sveta. 

 

V odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik. 

 

9. člen 

 

Predsednike regijskih komisij (mladina, članice, veterani) v kongresnem letu izvoli regijski svet 

za mandatno obdobje pet let. Volitve so javne, razen, če se svet opredeli drugače. Predsedniki 

komisij regije so člani svetov Gasilske zveze Slovenije . 

 

POVELJSTVO GASILSKE REGIJE 

 

10. člen 

 

Poveljstvo gasilske regije deluje v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Sestavljajo ga gasilski regijski poveljnik, namestnik gasilskega regijskega poveljnika, poveljniki 

gasilskih zvez članic in poveljniki gasilskih poveljstev občin, kjer so imenovani. 

 

Na seje Poveljstva gasilske regije se lahko, glede na dnevni red, vabijo tudi drugi predstavniki 

organov in organizacij ter društev, katerih dejavnost je pomembna za gasilstvo, zaščito, 

reševanje in pomoč v regiji ter izven nje. 

 

Gasilskega regijskega poveljnika v kongresnem letu predlagajo in izvolijo poveljniki gasilskih 

zvez po predhodnem pisnem soglasju poveljnika Gasilske zveze Slovenije za mandatno 

obdobje 5 let. Namestnika gasilskega regijskega poveljnika izvolijo poveljniki gasilskih zvez na 

predlog gasilskega regijskega poveljnika. Volitve so javne, razen, če se opredeli drugače. 

Gasilski regijski poveljnik regije je član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 

 

11. člen 

 

Naloge in pristojnosti gasilskega regijskega poveljnika: 

− predstavlja in zastopa Poveljstvo gasilske regije; 

− sklicuje in vodi seje Poveljstva gasilske regije in skrbi za uresničevanje gasilskih nalog; 

− sklicuje strokovne posvete; 

− ugotavlja in skrbi za operativno pripravljenost na ravni gasilske regije; 

− vodi in sodeluje pri vodenju ter analizah večjih in zahtevnejših intervencij na območju 

gasilske regije; 

− vodi gasilske nastope, organizirane na ravni gasilske regije; 



− predseduje tekmovalnemu odboru na tekmovanjih gasilske regije, če je »sodnik 

gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin«; 

− nadzira strokovno usposabljanje, ki ga organizira gasilska regija; 

− sodeluje pri načrtovanju opremljanja gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno 

opremo, pomembno za celotno gasilsko regijo; 

− izdaja soglasja k nakupu gasilskih vozil, ki so v neskladju s kategorizacijo; 

− sodeluje s poveljnikom oz. Poveljstvom regije oziroma dežele sosednje države pri 

načrtovanju in razvijanju skupnih gasilskih nalog; 

− je član regijskega Štaba Civilne zaščite ter sodeluje s pristojno Izpostavo URSZR; 

− nadzira izvajanje operativnih in drugih strokovno-tehničnih nalog Gasilske zveze 

Slovenije, za izvajanje katerih so zadolžena Poveljstva gasilske regije; 

− daje soglasja kandidatom za poveljnike gasilskih zvez. 

 

Namestnik gasilskega regijskega poveljnika pomaga poveljniku pri izvajanju strokovno-

tehničnih nalog in ga v odsotnosti zamenjuje z vsemi pravicami in dolžnostmi. 

 

 

III. NALOGE, PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN FINANCIRANJE REGIJSKEGA SVETA 

IN POVELJSTVA GASILSKE REGIJE 

 

12. člen 

 

Naloge in pristojnosti Regijskega sveta: 

− usklajuje skupne naloge, usposabljanja in posvetovanja na nivoju regije ter članic; 

− obravnava gradiva za seje Upravnega odbora, Plenuma in Kongresa Gasilske zveze 

Slovenije; 

− sodeluje in pomaga članicam Regijskega sveta; 

− načrtuje skupne naloge s področja požarnega varstva in gasilstva v regiji; 

− nudi pomoč pri pripravljanju predlogov za financiranje požarnega varstva in gasilstva v 

regiji (zavarovalnice, druge organizacije ali podjetja); 

− izdeluje letna poročila o požarnem varstvu in gasilstvu v regiji; 

− pripravlja in izvaja letni program dela; 

− ustanavlja začasne in stalne komisije regije (komisije za mladino, članice in veterane) – 

predsedniki komisij so praviloma delegati članic; 

− daje soglasja k predlogu za priznanje Matevža Haceta, kipec gasilca in plakete gasilca v 

regiji; 

− posreduje predloge za priznanja in odlikovanja; 

− opravlja naloge v skladu z zadolžitvami Gasilske zveze Slovenije; 

− sodeluje z Upravnim odborom in komisijami pri Gasilski zvezi Slovenije; 

− sodeluje z drugimi Regijskimi sveti; 



− sodeluje pri organizaciji mednarodnih sodelovanj in srečanj; 

− opravlja druge naloge, v skladu s predpisi. 

 

13. člen 

 

Naloge in pristojnosti Poveljstva gasilske regije:  

− pripravlja in izvaja letni program dela; 

− načrtuje in izvaja skupne naloge s področja požarnega varstva in operativnega gasilstva 

− ustanavlja stalne in začasne komisije regije iz svoje pristojnosti; 

− obravnava gradiva za seje Poveljstva, Plenuma in Kongresa Gasilske zveze Slovenije; 

− obravnava in analizira večje intervencije v gasilski regiji; 

− sodeluje s Poveljstvom in komisijami Gasilske zveze Slovenije; 

− sodeluje z drugimi Poveljstvi gasilskih regij; 

− opravlja druge naloge v skladu s predpisi. 

 

14. člen 

 

ODGOVORNOST 

Regijski svet je za svoje delo odgovoren članicam in Upravnemu odboru Gasilske zveze 

Slovenije, Poveljstvo gasilske regije pa članicam in Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. O 

sprejetih sklepih obvešča tudi Regijski svet. 

 

Članice so dolžne pri svojem delu obravnavati in upoštevati usklajene naloge ter sklepe, 

sprejete na Regijskem svetu oz. Poveljstvu gasilske regije. 

 

15. člen 

 

FINANCIRANJE REGIJSKEGA SVETA IN POVELJSTVA GASILSKE REGIJE 

Delovanje Regijskega sveta in Poveljstva gasilske regije je financirano s strani Gasilske zveze 

Slovenije. Potne stroške za udeležbo na sejah krije vsaka članica za svoje člane. Potni stroški 

predsednika, poveljnika in predsednikov regijskih komisij se krijejo iz sredstev za delovanje 

regije, ki jih prispeva Gasilska zveza Slovenije. Delovanje Regijskega sveta in Poveljstva gasilske 

regije se lahko financira tudi iz sponzorskih ali donatorskih sredstev.  

S sklepom Regijskega sveta se sredstva lahko namenijo tudi v druge namene v zvezi z 
delovanjem Regijskih svetov. 
 
 
 
 
 
 
 



IV. SKLIC IN PRIPRAVA SEJ 

 

16. člen 

 

Seje Regijskega sveta sklicuje predsednik, seje Poveljstva gasilske regije pa poveljnik v skladu 

s programom dela. Predsednik oz. poveljnik je dolžan sklicati sejo na zahtevo članic Regijskega 

sveta oz. Poveljstva gasilske regije ali na pobudo Upravnega odbora oz. Poveljstva Gasilske 

zveze Slovenije.  

 

Predlagatelji, ki zahtevajo sklic seje Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije, morajo 

hkrati z zahtevo posredovati tudi gradivo o vprašanju, zaradi katerega so zahtevali sklic seje. 

 

17. člen 

 

Vabilo za sejo Regijskega sveta ali Poveljstva gasilske regije s predlogom dnevnega reda je 

potrebno poslati članicam sedem dni pred sejo. Z vabilom se praviloma pošlje tudi ustrezno 

gradivo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu seje. 

 

Na seje se lahko vabijo tudi predstavniki javnega obveščanja. 

 

18. člen 

 

V nujnih primerih je možno predlagati dodatne točke dnevnega reda ter gradivo zanje 

dostaviti v krajšem roku ali izjemoma celo na seji sami. Regijski svet oz. Poveljstvo gasilske 

regije na podlagi obrazložitve nujnosti takšnega predloga odloči, ali ga sprejme ali odloži. 

 

 

V. VODENJE IN RAZPRAVA NA SEJAH 

 

19. člen 

 

Na začetku seje se ugotovi sklepčnost seje. Regijski svet oz. Poveljstvo gasilske regije je 

sklepčno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Prisotnost udeležencev na seji se vnese 

v zapisnik. 

 

20. člen 

 

Predsednik oz. poveljnik predlaga sprejetje predlaganega dnevnega reda. Člani lahko 

predlagajo spremembe in dopolnitve dnevnega reda. 

 

 



21. člen 

 

Po sprejetju dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske 

regije se obravnava ter razpravlja o posameznih točkah po sprejetem dnevnem redu. 

Regijski svet oz. Poveljstvo gasilske regije lahko med potekom seje spremeni vrstni red 

obravnave posameznih točk dnevnega reda. 

 

22. člen 

 

Člani Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije imajo pravico in dolžnost da: 

− se seznanijo z gradivom, ki se nanaša na vprašanja, ki so na dnevnem redu; 

− na svojih organih obravnavajo predlagane sklepe; 

− prenašajo mnenja in pripombe, ki sta jih sprejela; 

− izpolnjujejo dogovorjene naloge in sklepe; 

− varujejo podatke, v skladu s prepisi. 

 

23. člen 

 

Predsedujoči da besedo razpravljavcu po vrstnem redu priglasitve. Predsedujoči lahko 

posameznemu razpravljavcu omeji čas za razpravo ali ga opozori, naj se drži dnevnega reda. 

Če meni, da razpravljavec ne prispeva k razjasnitvi zadeve ali se njegova razprava ne nanaša 

na obravnavano točko dnevnega reda, lahko razpravljavcu vzame besedo. 

 

24. člen 

 

Če zaradi objektivnih razmer na seji ni mogoče obravnavati vseh točk dnevnega reda, se lahko 

seja prekine in določi datum nadaljevanja seje. 

 

25. člen 

 

V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije, se 

lahko, na predlog predsednika oz. poveljnika, o posameznem vprašanju odloči na 

korespondenčni seji. Gradivo za korespondenčno sejo se pošlje članicam Regijskega sveta oz. 

Poveljstva gasilske regije, z navedbo, komu in do kdaj naj sporočijo svoje pripombe oziroma 

soglasja. Rok za pripombe oziroma soglasja ne sme biti krajši od 4 ur in ne daljši kot 48 ur. 

 

Odločitev je sprejeta, če članice Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije h gradivu niso 

dale pripomb do roka, določenega v sklicu korespondenčne seje.  

 

 

 



VI. SPREJEM SKLEPOV 

 

26. člen 

 

Ko predsedujoči zaključi razpravo k posamezni točki dnevnega reda, preide na sprejem 

sklepov. 

Člani Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije sprejmejo sklepe z večino glasov navzočih 

članov na seji. 

 

Glasovanje je javno, razen v primerih, ko se Regijski svet oz. Poveljstvo gasilske regije z 

glasovanjem izrečeta za tajno glasovanje. Članice glasujejo tako, da se izrazijo »za« predlog ali 

»proti« njemu. Če je, glede vsebine točke dnevnega reda, več predlogov, jih da predsedujoči 

na glasovanje, kot so bili predlagani. 

 

Če se s posameznim glasovanjem ne doseže potrebna večina glasov, se šteje, da predlog ni 

sprejet. 

 

27. člen 

 

Če obravnavano vprašanje ne zahteva sprejetja sklepa, Regijski svet oz. Poveljstvo gasilske 

regije sprejmeta na znanje le informacijo. Predsedujoči zaključi razpravo in preide na 

naslednjo točko dnevnega reda. 

 

28. člen 

Po obravnavi dnevnega reda predsedujoči zaključi sejo. 

 

 

VII. ZAPISNIK 

 

29. člen 

 

O sejah Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje: naslov 

organa, zaporedno številko seje, datum seje z navedbo ure začetka in konca seje, prisotne in 

odsotne člane ter druge prisotne na seji, kraj seje, dnevni red, povzetek poteka seje, kratko 

vsebino razprav, sprejete sklepe, stališča, mnenja ali priporočila, kdo je zadolžen za izvedbo 

posamezne naloge, rok rešitve ter morebitna druga navodila. 

 

Zapiše se lahko tudi izide glasovanja o posameznih zadevah na zahteve članov Regijskega sveta 

oz. Poveljstva gasilske regije in njihovo ločeno mnenje. 

 

 



30. člen 

 

Za izdelavo zapisnika skrbi za to pooblaščena oseba, ki jo določi predsednik. Zapisnik se izdela 

najkasneje v 15 dneh. Potrdi se na naslednji seji, ko ga podpišeta tudi predsednik oz. poveljnik. 

Zapisniki Regijskega sveta oz. Poveljstva gasilske regije se morajo arhivirati. 

 

Zapisnik prejmejo članice, vabljeni na sejo in Gasilska zveza Slovenije. 

 

 

VIII. ŽIG 

Regijski svet uporablja žig »okrogle« oblike. V njem je gasilski znak, ob znaku je napis Regijski 

svet ____________ 

 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

 

31. člen 

Pravilnik o delu, nalogah in načinu dela organov Regijskega sveta in Poveljstva gasilske regije 

na območju regije _____________ stopi v veljavo po podpisu predsednikov članic Regijskega 

sveta in predsednika Gasilske zveze Slovenije. 

 

 

Podpisniki:  

 

Gasilska zveza ________________: predsednik …….......………………….....…....... žig 

 

 

Datum: 

 

 

Gasilska zveza ________________: predsednik ………………………..................... žig 

 

 

Datum:  

 

 

 

Gasilska zveza Slovenije: predsednik Janko Cerkvenik: ………………........... ..... žig 

 

 

Datum sprejema pravilnika: …………………………… 


