
Predlagatelj: ŽUPAN                             Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 2., 3. in 12. člena Zakona o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni lis RS, št. 
113/05), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 
17/19) na ___ seji dne ______ sprejel 
 
 
 

ODLOK 
 o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Velenje, s sedežem Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: ustanovitelj) 
ustanavlja poklicno gasilsko enoto za opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva na svojem 
območju kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, dejavnosti, temeljna vprašanja 
glede organizacije, sredstva za delo in odgovornost za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljem in zavodom. 

2. člen 
V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 
 
 
II. STATUSNE DOLOČBE 

3. člen 
Ime zavoda je: Javni zavod POKLICNA GASILSKA ENOTA VELENJE 
Skrajšano ime zavoda je: PGE Velenje  
Sedež zavoda je: Titov trg 1,  Velenje. 
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja. 
 

4. člen 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda. 
 
III. DEJAVNOST ZAVODA 

5. člen 
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih ta opravlja kot obvezno lokalno javno službo so: 
 
a) Naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč 

• gašenje in reševanje ob požarih, 
• prva medicinska pomoč v sodelovanju z ustrezno zdravstveno organizacijo, 
• pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, 
• reševanje izpod ruševin in zemeljskih plazov, 
• reševanje ob poplavah in drugih vremenskih nesrečah, 
• reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na vodotokih, podtalnicah in jezerih, 
• izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ali ob uporabi 

jedrskega, kemijskega in biološkega orožja, 
• reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja. 
 

b) Naloge odkrivanja in spremljanja nevarnosti, obveščanja in alarmiranja organiziranih sil zaščite in 
reševanja v Mestni občini Velenje. 
 

c) Strokovne naloge, ki so v funkciji preprečevanja naravnih in drugih nesreč. 
 

d) Naloge po določilih letnih načrtov in naročilih pristojne organizacijske enote mestne uprave.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


6. člen 
(Klasifikacija osnovne dejavnosti zavoda) 

Osnovne dejavnosti zavoda iz 5. člena tega odloka se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti, klasificirane kot: 
 
O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 
• gašenje in omejevanje širjenja požarov, ter reševanje ljudi in živali ob požarih, 
• tehnično reševanje ljudi in živali izpod ruševin in zemeljskih plazov, 
• tehnično reševanje premoženja ob  požarih in drugih nezgodah, reševanje na vodi in iz vode in 

reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, 
• začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah, 
• tehnična pomoč ob nezgodah, 
• ravnanje z nevarnimi odpadki, 
• stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev, 
• požarno preventivna dejavnost javnega interesa, 
• pomoč pri požarno varstvenem usposabljanju prostovoljnih gasilcev, 
• požarna pripravljenost in opravljanje požarne straže ob razglasitvi požarne ogroženosti, 
• uporaba gasilske opreme v druge javne namene, 
• svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja, 
• vzdrževanje objektov v upravljanju in opreme. 

 
7. člen 

Dejavnosti zavoda, ki jih opravlja kot gospodarsko dejavnost so: 
• zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi 

transportnimi sredstvi), 
• vzdrževanje, polnjenje in testiranje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov, 
• servisiranje gasilske opreme drugih, 
• preizkušanje gasilsko tehničnih sredstev, 
• požarna pripravljenost in opravljanje požarne straže,  
• specializirano čiščenje stavb, rušenje objektov, podiranje dreves, čiščenje snega, strokovno 

odpiranje vrat, 
• prodaja gasilske opreme, 
• specialno reševanje in varovanje ob izvajanju raznih del na vodi, ob vodi in požarnem varovanju na 

javnih prireditvah, 
• medkrajevni in drug cestni potniški promet, 
• drugo založništvo, 
• oddajanje prostorov v najem v objektih, ki so v upravljanju PGE Velenje, 
• dajanje nepremičnin, ki jih ima v upravljanju, v najem, 
• vzdrževanje in popravilo motornih vozil, 
• drugo trgovina na debelo, 
• trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 
• cestni tovorni promet,  
• druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (projektiranj protipožarnih alarmov), 
• tehnično preizkušanje in analiziranje, 
• servisiranje gasilnih aparatov, 
• posredovanje oglaševalskega prostora, 
• drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n., 
• varovanje, 
• nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov (centrala za požarne alarme in reševanje iz dvigal), 
• čiščenje cest in drugo čiščenje, 
• fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
• dejavnost klicnih centrov, 
• zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah, 
• pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
• druge športne dejavnosti. 

 
 
 

 



8. člen 
(Klasifikacija gospodarske dejavnosti zavoda) 

Gospodarske dejavnosti zavoda iz 7. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti, klasificirane kot: 
 
E 36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali 
drugimi transportnimi sredstvi), 
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki, 
G 47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 
G 50.200 Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, 
G 51.900 Drugo trgovina na debelo, 
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 
G 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, 
H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet, 
I  60.240 Cestni tovorni promet, 
J 58.190 Drugo založništvo, 
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (projektiranj protipožarnih alarmov), 
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje; Servisiranje gasilnih aparatov; 
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora, 
K 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n., 
N 80.100 Varovanje, 
N 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov (centrala za požarne alarme in reševanje iz 
dvigal), 
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme, 
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje, 
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
N 82.200 Dejavnost klicnih centrov, 
O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah, 
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
R 93.190 Druge športne dejavnosti. 
 
Zavod opravlja osnovno in gospodarsko dejavnost kot poklicna gasilska enota na območju občine 
ustanoviteljice. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja dejavnost iz tega odloka tudi za druge občine, 
državne organe in podjetja pod pogoji in način, ki se določijo s posebno pogodbo. Zavod mora 
ustanoviteljici poročati o sklepanju pogodb oz. opravljanju dejavnosti za druge pravne osebe. 
 
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.  
 
IV. ORGANI ZAVODA 

9. člen 
Organi zavoda so: 
• svet zavoda, 
• direktor zavoda,  
• poveljnik enote, 
• strokovni svet. 

 
Svet zavoda 

10. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov in ga sestavljajo: 
• štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje,  
• dva predstavnika delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, 
• en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan na predlog Prostovoljnega gasilskega 

društva Velenje. 
 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za mandatno obdobje štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. Direktor zavoda ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet 



zavoda. Direktor je dolžan o izteku mandata članov sveta obvestiti ustanovitelja, in delavce najmanj 90 
dni pred potekom mandata članov sveta zavoda. 
Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda, 
pri čemer sta izvoljena izmed vseh zaposlenih. Volitve in odpoklic predstavnika delavcev se uredijo v 
aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni 
pred potekom mandata. 
 
Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v svetu zavoda. Mandat članov sveta začne teči z 
dnem konstituiranja sveta zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo 
predsednika in njegovega namestnika. 
 
Član sveta zavoda je lahko razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata: 
• če sam zahteva razrešitev, 
• če se neopravičeno ne udeležuje sej,  
• če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu, 
• če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno, 
• če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi. 

 
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti, oziroma s prenehanjem 
delovnega razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni. 
 

11. člen 
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za 
imenovanje oziroma izvolitev. 
 

12. člen 
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje 
oziroma izvoli novega člana po postopku, kot je bil imenovan razrešen član sveta zavoda. Nadomestno 
imenovanje se ne opravi, če je prenehal mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do izteka 
mandata sveta zavoda ostalo manj kot šest mesecev. 
 

13. člen 
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor ali 
ustanovitelj. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 
skliče direktor zavoda. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. V upravičenih primerih 
se lahko opravi tudi korespondenčna seja. 
 
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. 
Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah z večino glasov prisotnih članov sveta 
zavoda. Delo sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda. 
 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
• imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem, 
• obravnava in sprejema statut zavoda,  
• sprejema letni program dela in finančni načrt ter spremlja njuno izvajanje, 
• predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
• daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja, 
• nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
• spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko zavoda, 
• predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, 
• ocenjuje delo direktorja, 
• daje soglasje k aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in 

načrtu nabav osnovnih sredstev ter spremlja njihovo izvajanje, 
• daje soglasje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima, 
• daje soglasje k cenam storitev, 
• potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, 
• odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih ustvari zavod, 
• daje soglasje za način kritja morebitnega primanjkljaja, 
• sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do 

direktorja, 



• daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda, 
• daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda, 
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

 
Direktor zavoda  

14. člen 
Direktor je poslovodni organ zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta.  
 
Direktorja imenuje svet zavoda ob predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja na podlagi javnega razpisa, 
ki ga izvede sveta zavoda. 
 
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost in strokovnost dela zavoda. 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja 
delovnega prava in ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali univerzitetno izobrazbo 
prve bolonjske stopnje ter predpisan strokovni izpit v skladu z Zakonom o gasilstvu, najmanj 10 let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let vodstvenih izkušenj, osnovno raven znanja angleškega ali 
nemškega jezika ter pozna področje dejavnosti zavoda.   
 
Predpisan strokovni izpit mora direktor opraviti najkasneje v roku enega leta po nastopu mandata. 
 
Direktorja razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem pod pogoji in postopki, ki jih določa zakon in 
statut zavoda. 
 

15. člen 
Naloge direktorja so: 
• načrtuje, organizira in vodi delo zavoda, 
• pripravlja letni program dela in finančni načrt, 
• pripravlja statut, 
• pripravlja in sprejema akt o organizaciji dela ob soglasju sveta zavoda, 
• pripravlja in sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest ob soglasju sveta zavoda, 
• pripravlja in sprejema kadrovski načrt ob soglasju sveta zavoda, 
• pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ob soglasju sveta zavoda; 
• zastopa in predstavlja zavod, vodi in organizira poslovanje in strokovno delo ter odgovarja za 

zakonitost in strokovnost dela, 
• skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi, 
• izvršuje sklepe organov zavoda in izvaja sprejete kratkoročne in dolgoročne programe ustanoviteljev, 
• pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, 
• poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda, 
• pripravi letno in polletno poročilo, 
• sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, ob soglasju sveta zavoda, 
• sprejema strateški načrt zavoda in njegovega razvoja, 
• druge naloge, določene s tem odlokom. 

 
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo 
pomanjkljivosti. 
 
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim 
pooblastilom opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega pooblastila in pravico 
podpisovanja določenih aktov, pogodb in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih 
razmerjih. 
 
Poveljnik enote 

16. člen 
Poveljnik enote vodi strokovno operativno delo v poklicni gasilski enoti. Mandat poveljnika brigade traja 
pet let. 
 
Poveljnika enote imenuje svet zavoda na podlagi predloga direktorja. 
 



Za poveljnika je lahko imenovan poklicni gasilec, ki izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s 
področja delovnega prava in ima najmanj višjo strokovno izobrazbo (prejšnja), opravljeno dodatno 
usposabljanje za to delo in predpisan strokovni izpit v skladu z Zakonom o gasilstvu ter najmanj 5 let 
delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva. 
 
Predpisan strokovni izpit mora poveljnik enote opraviti najkasneje v roku enega leta po nastopu mandata. 
 
Poveljnika enote razrešuje svet zavoda pod pogoji in postopki, ki jih določa zakon in statut zavoda. 
 
Strokovni svet  

17. člen 
Strokovni svet je strokovni organ zavoda. Člani strokovnega sveta so poveljnik enote, ki ga tudi vodi, 
vodje izmen in po en predstavnik prostovoljnih gasilskih društev na območju ustanovitelja ter en 
predstavnik štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje. 
Število članov, pogoje in način imenovanja, naloge in način dela se določijo s statutom zavoda v skladu z 
veljavno zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom. 
 
 
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti: 
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in 

pobude za reševanje teh vprašanj, 
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, 
• odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, 
• določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
• daje svetu, direktorju in poveljniku enote mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za 

razvoj dejavnosti, 
• opravlja druge z zakonom ali statutom zavoda določene naloge. 

 
V. SREDSTVA ZA DELO 

18. člen 
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. 
 
Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s 
premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. 
 
Za potrebe delovanja, lahko zavod najame premično in nepremično premoženje. 
 

19. člen 
Sredstva potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj. 
 
Sredstva in premoženje ter spremembe v njegovi sestavi in vrednosti je zavod dolžan sproti evidentirati 
ter skladno s predpisi izkazovati v poslovnih knjigah. 
 
Zavod in ustanovitelj lahko skleneta pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje, v kateri določita 
nepremično in premično premoženje in vrednost obeh ter dogovorita medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi z upravljanjem tega premoženja. 
 

20. člen 
Zavod skladno z zakonom pridobiva sredstva za delo: 

− iz sredstev ustanovitelja,  
− iz proračuna Republike Slovenije, 
− s prodajo blaga in storitev na trgu, 
− iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
 

Ustanovitelj zagotavlja sredstva le za vnaprej dogovorjene obveznosti in programe v okviru opravljanja 
osnovne dejavnosti zavoda. 
 
Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z izvajanjem le-te zagotovi najmanj 
pokritje vseh odhodkov povezanih s to dejavnostjo. 

 
 



21. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za druge 
namene pa samo v soglasju z ustanoviteljem.  
 
 
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

22. člen 
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in 
druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega 
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem. 
 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v 
poračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.  
 
 
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA  

 
23. člen 

Ustanovitelj svoje pravice in obveznosti do zavoda izvršuje preko Sveta Mestne občine Velenje in 
župana. 
 
Svet Mestne občine Velenje: 

- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja, 
− imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja za člane sveta zavoda, 
− daje soglasje k statutu zavoda, 
− odloča o razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda, 
− odloča o prenehanju zavoda, spremembi in dopolnitvi dejavnosti ter o drugih statusnih 

spremembah. 
 
Župan: 

− imenuje predstavnika zainteresirane javnosti za člana sveta zavoda, 
− daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela zavoda, 
− spremlja realizacijo porabe sredstev skladno s finančnimi načrti zavoda,  
− daje soglasje zavodu za opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanovitelja. 

 
 

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
24. člen 

Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti 
zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje 
zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom. 
 
Statut zavoda sprejme svet zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja. 
 

25. člen 
V skladu s statutom zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo vprašanja, 
pomembna za delo in poslovanje zavoda. 
 
Druge akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju 
splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda. 

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje župan. Pogodbo o opravljanju del in nalog z vršilcem dolžnosti  
direktorja zavoda sklene župan. 
 



Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter 
uskladiti organizacijo dela zavoda v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega 
odloka. 
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte 
zavoda potrebne za začetek delovanja zavoda. 
Vršilec dolžnosti direktorja opravlja naloge do nastopa dela direktorja, oziroma največ eno leto.  
 

27. člen 
Svet zavoda mora biti imenovan in se konstituira v skladu s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi 
tega odloka. 
 
Svet zavoda lahko veljavno deluje v nepopolni sestavi brez predstavnika zaposlenih do zaposlitve 
delavcev zavoda. 
 
Statut, akt o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest, splošni akti zavoda ter kadrovski načrt 
zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom in sprejeti najkasneje v enem letu od dneva uveljavitve tega 
odloka. 

28. člen 
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj v občinskem proračunu. 
 
Za vpis javnega zavoda v sodni register na podlagi tega odloka župan imenuje odgovorno osebo s 
sklepom. 

29. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 
Datum:  
  

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 

11/18, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 
• Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO, 

206/21; v nadaljevanju: ZGas),   
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list 

RS, št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/2016; v nadaljevanju: Uredba) 
• Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 

17/19).   
 
Skladno z 21. členom ZLS občina v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne 
službe. 61. člen ZLS določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom 
določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne 
službe). Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb: 
- neposredno v okviru občinske uprave, 
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
- z dajanjem koncesij, 
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
Gasilstvo je skladno z določili ZGas obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje 
zagotavljajo občine in država. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. 
Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za 
prizadete in ogrožene brezplačno, razen če s tem zakonom ni določeno drugače. Gasilske organizacije 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


opravljajo 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. Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih 
organizacij. Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti. 
 
Občina na podlagi 6. člena ZGas v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in 
delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja tudi sredstva iz 
občinskega proračuna 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 delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog 
gasilstva, povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, opravljanje 
drugih dejavnosti gasilskih organizacij. Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih 
organizacij. 
 
Na podlagi 12. člena ZGas poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z 
varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je 
ustanovljena. Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju 
celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. 
Poklicna gasilska enota na območju Mestne občine Velenje se s tem odlokom organizira kot javni zavod v 
skladu z merili ZGas in Uredbe. Gasilske enote so razvrščene v sedem kategorij, katerim je prilagojena 
kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost. Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) se 
razvrstijo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. 
Razvrstitev GE na podlagi teh meril opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske 
strokovne službe. 
 
 
 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
 
Javna gasilska služba v MOV je dobro organizirana, financirana in vodena, kar se nenazadnje kaže v 
številnih uspešno izvedenih intervencijah. Glavnino teh intervencij opravijo operativke in operativci PGD 
Velenje, predvsem njihov poklicni del, organiziran v poklicnem jedru. V letu 2021 je na 377 intervencijah 
PGD Velenje sodelovalo 1182 poklicnih gasilcev in 768 prostovoljnih gasilcev. Razlika v številu je 
predvsem posledica udeležbe na ostalih intervencijah, kjer se operativna enota ne aktivira preko 
pozivnikov. Samo poklicno jedro je vse bolj obremenjeno in se zato poskuša že dlje časa kadrovsko 
okrepiti. V letu 2021 sta se v jedru zaposlila dva nova poklicna gasilca, v letu 2022 pa še eden. V letu 
2022 bosta dva zaposlena odšla v pokoj, tako da bo jedro popolnjeno s 14 zaposlenimi, 12 jih bo delalo 
izmensko, 2 pa samo dopoldan.  
 
Poleg operativnega dela, poklicno jedro izvaja preglede gasilnikov ter hidratnega omrežja, skrbi za 
nadzor nad požarnimi centralami v 35 objektih ter skrbi za nujne linije iz 111 dvigal večstanovanjskih 
objektov, kar predstavlja tržno dejavnost. Potrebe na tem področju se povečujejo. Poleg teh obveznosti 
pa delo jedra dodatno obremenjuje organiziranost samega društva, kar je posledica dejstva, da mora 
društvo delovati po določilih Zakona o društvih. Društvo ima svoja pravila vodenja in nadzora. To včasih 
povzroča težave pri delovanju jedra, dodatna težava pa je prostovoljni status vodstva društva 
(predsednik, poveljnik), kar se kaže na časovnih omejitvah pri izvajanju določenih nalog. Nadaljnja 
profesionalizacija jedra (v smislu še večje strokovnosti, kakor tudi po obsegu dela), je torej možna le v 
neki novi obliki organiziranja dela in vodenja. 
 
Intervencije postajajo vse bolj tehnično in organizacijsko zahtevne, tudi samo delovanje društva s 
poklicnim jedrom postaja zaradi poklicnega jedra zahtevnejše, ob širitvi poklicnih gasilcev, pa bo 
vsekakor za neprofesionalno vodstvo postala obstoječa oblika organizacije preobsežna in prezahtevna.  
 
Na področju gospodarskih družb se pojavlja potreba po najemanju izvajalcev požarne varnosti. Poklicna 
gasilska enota bi prav gotovo to uspešno opravljala kot tržno dejavnost ločeno od javne službe. 
.  
 
Zadnji in niti ne najmanj pomemben razlog za takšno ustanovitev javnega zavoda pa je gradnja 3 
razvojne osi in varnostne zahteve, ki za dvocevne predore daljše od 1000 metrov, zahtevajo stalno 
prisotnost gasilske ekipe (3 gasilci in vozilo).  
 



Velenje je med večjimi mesti eno redkih, ki nima javnega gasilskega zavoda, imajo pa ga marsikje v 
manjših občinah (Ajdovščina, Ravne, Sežana…).  
 
Prav gotovo Velenje potrebuje novo obliko delovanja poklicnega gasilstva ter zaradi vsega zgoraj 
naštetega predlagamo, da se za ta namen ustanovi javni zavod.  
 
Z ustanovitvijo javnega zavoda na področju gasilstva želimo javno gasilsko službo okrepiti in še 
organizacijsko ter strokovno izboljšati, čeprav je že sedaj na zelo visokem nivoju. Ob tem pa želimo 
ohraniti in še izboljšati kvaliteto in pripravljenost prostovoljnih gasilskih društev, ki z ustanovitvijo javnega 
zavoda ostajajo pomemben steber zaščite, reševanja in pomoči ter del javne gasilske službe. 
 
 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
 
Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (v 
nadaljevanju: PGD). Vsa društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline (v nadaljevanju: GZ), 
katere člani so tudi PGD na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. PGD opravljajo naloge, kot so: 
gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih 
nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite 
in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija 
delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje 
izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne 
in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem 
gasilstva. Na osnovi sprejete kategorizacije  PGD v MO Velenje so PGD razvrščena v različne kategorije, 
v najvišjo V. kot osrednja enota MOV je razvrščeno PGD Velenje. Ta poleg zgoraj naštetih nalog opravlja 
še dodatne naloge na širšem območju, predvsem naloge zaščite in reševanja širšega pomena (nevarne 
snovi, prometne nesreče) ter alarmiranje ostalih PGD.  
- PGD Velenje             V. kategorija (ustanovljeno poklicno jedro s štirinajstimi zaposlenimi gasilci  
- PGD Šalek                II. kategorija 
- PGD Škale                II. kategorija 
- PGD Pesje                II  kategorija 
- PGD Vinska Gora     II. kategorija 
- PGD Šentilj               II.  kategorija 

 - PGD Bevče               I.  kategorija 
 
Število intervencij je v zadnjih letih nenehno nihalo, v povprečju pa gasilci opravijo okoli 400 intervencij 
letno. Spodaj so podani statistični podatki za zadnjih 12 LET. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
št. 
intervencij 191 283 404 362 406 274 342 400 385 506 477 449 

gas. 
vozila 311 409 576 554 651 336 473 532 490 642 584 543 

št. 
gasilcev 1.623 2.029 2.946 2.558 3.196 1.660 2.732 2.993 2.416 3.302 2.573 2.519 

 
Gasilci so prevzeli dodatne naloge sistema zaščite in reševanja, prav tako pa so se v letu 2018 vključili v 
sistem prvih posredovalcev. V tem sistemu se v primeru nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali 
hujše zapore dihalnih poti, poleg reševalcev Zdravstvenega doma Velenje, aktivirajo tudi gasilci po 
posameznih gasilskih društvih, ki so za to usposobljeni in opremljeni. Trenutno je preko 120 operativk in 
operativcev vključenih v sistem, do danes so posredovali več kot 20 krat. 
Spreminja se tudi struktura in zahtevnost intervencij, kar je povezano predvsem z ekstremnimi 
vremenskimi pojavi, ki jih je vsako leto več in so vse bolj intenzivni. Takšne nesreče od gasilcev zahtevajo 
specifično znanje in opremo. Prav zato operativce pošiljamo na posebna usposabljanja za delo s 
specialnimi orodji, za delo na višini in podobno. Pomembna je tudi varna vožnja na intervencijo in zato 
vsako leto pošljemo voznike na tečaj varne vožnje interventnih vozil. S pojavom nove tehnologije na 
področju usposabljanj, se vse več uporabljajo simulatorji.  
 
 

4. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA 



 
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem odloka je predvsem zasledovanje javnega interesa, ki se izkazuje na 
naslednji način: 
- zagotavljanje nemotenega delovanja lokalne javne službe gasilstva na območju Mestne občine 

Velenje; 
- javni zavod s stalno 24-urno interventno pripravljenostjo bo izvajal javno gasilsko službo ter druge 

naloge zaščite in reševanja na območju občine, poleg zaščite in reševanja življenj ter premoženja pa 
bo njegovo poslanstvo ozaveščanje občanov o protipožarni kulturi, samozaščiti ter njihovem ravnanju 
v primeru nesreč; 

- javni zavod bo lahko z opravljanjem gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja v 
pogodbenih gospodarskih družbah skrbel za preventivo ter tako zagotavljal varnost zaposlenih, 
premoženja ter občanov, ki živijo na območjih delovanja teh družb;  

- aktivno bo sodeloval z vsemi sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini, bo v skladu s 
predpisi, z medsebojnimi usklajenimi operativnimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in 
delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem zagotovljena pripravljenost, 
preventiva ter učinkovito delovanje enot ob naravnih in drugih nesrečah; 

- z ustanovitvijo zavoda se bo zagotavljal strokoven kader, ki bo usmerjen v prepoznavanje raznih 
tehnologij in nevarnosti, ki izhajajo iz tehnoloških procesov. 
 

Z odlokom se ustanavlja poklicna gasilska enota za opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva na 
območju Mestne občine Velenje kot javni zavod. V odloku se ureja status javnega zavoda, dejavnosti, 
temeljna vprašanja glede organizacije, sredstva za delo, odgovornost za obveznosti zavoda, medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljem in zavodom, določa splošne akte zavoda ter v 
prehodnih in končnih določbah določa kdo, kdaj in na kakšen način poskrbi za zagon javnega zavoda. 
 
V začetku delovanja bo zavod prostore in opremo najel pri PGD Velenje po cenilni vrednosti, ki bo 
upoštevala tudi dejstvo, da je Mestna občina Velenje velik delež opreme za delovanje poklicne enote 
financirala iz proračuna. Kasneje pa se bo zgradila tudi stavba v neposredni bližini obstoječega doma 
PGD Velenje.  
 
 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sredstva za ustanovitev in delovanje novoustanovljenega javnega zavoda »Poklicna gasilska enota 
Velenje« so zagotovljena s sprejetima Odlokoma o proračunu Mestne občine Velenje za leti 2022 in 
2023. 
 
V letu 2022 so na proračunski postavki 40507018 Gasilski zavod zagotovljena sredstva v znesku 5.000 
EUR, ki so namenjena za stroške za zagon javnega zavoda (registracija zavoda, izdelava žiga, odprtje 
TRR, najem prostorov in opreme,…). Na proračunski postavki 40507010 Poklicno gasilsko jedro so 
zagotovljena sredstva v znesku 590.000 EUR za plače 16 poklicnih gasilcev (dva poklicna gasilca se 
tekom leta upokojita, nadomestna gasilca pa sta že zaposlena), za strokovnega delavca in za plačo 
vršilca dolžnosti direktorja, ki bo v skladu s sprejetim odlokom izpeljal postopke za pričetek delovanja 
javnega zavoda. 
 
V letu 2023 so na proračunski postavki 40507018 Gasilski zavod zagotovljena sredstva v znesku 620.000 
EUR za plače 14 poklicnih gasilcev, direktorja javnega zavoda, strokovnega sodelavca za računovodstvo 
in administracijo ter stroške poslovanja javnega zavoda (najemnine za prostore in opremo, obratovalni in 
administrativni stroški,…). Stroški so zagotovljeni za izvajanje javne gasilske službe.  
 
Javni zavod lahko izvaja tudi storitve na trgu. Stroške za izvajanje storitev na trgu pa mora zavod kriti iz 
tržne dejavnosti. 
 
Ker se predvideva, da bo zavod izvajal storitve tudi za gospodarske družbe in na novozgrajeni hitri cesti, 
bodo obstoječi prostori v gasilskem domu PGD Velenje premajhni in ker želimo združiti v enem objektu 
tudi dejavnost nujne medicinske pomoči, so v proračunih občine za leto 2022 in 2023 predvidena 
sredstva v znesku 150.000 EUR za izgradnjo novega objekta »Satelitski urgentni center in reševalni 
center«. Sredstva so zagotovljena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije. Za izgradnjo 
Satelitskega urgentnega centra se predvideva financiranje gradnje s strani Ministrstva za zdravje. Za 
gradnjo gasilskega doma pa bodo zagotovljena sredstva iz proračuna Mestne občine Velenje po 
pridobljenem gradbenem dovoljenju. 
 



6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 
 
Odgovori so podani na vprašanja in pobude občinskih svetnikov glede osnutka Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje (na dne 23. 3. 2022). 
 
Andrej KMETIČ je vprašal ali bo lokacija zavoda ostala na Žarovi oziroma ali se bo v ta namen zgradil 
kakšen drug objekt. Zanima ga tudi, ali se z ustanovitvijo zavoda ukinja prostovoljno oziroma nepoklicno 
gasilsko društvo. 
 
Odgovor: 
Na vprašanje g. Kmetiča je podala odgovor na 25. seji Sveta MOV Alenka Rednjak, vodja Urada za 
premoženje in investicije. V začetku delovanja javnega zavoda, bo javni zavod pri PGD Velenje prostore 
najel, kasneje pa se bo zgradila nova stavba. Z ustanovitvijo javnega zavoda se Prostovoljno gasilsko 
društvo Velenje ne ukinja. 
 
Dimitrij AMON je predlagal, da bi bilo javni zavod smiselno umestiti v novi satelitski urgentni center, to je 
namreč praksa po Evropi. Tako bi si lahko medsebojno pomagali reševalci in gasilci. 
 
Odgovor: 
Na pobudo g. Amona je podala odgovor na 25. seji Sveta MOV Alenka Rednjak, vodja Urada za 
premoženje in investicije. Nova stavba bo namenjena obema dejavnostima. 
 
Bojan ŠKARJA je predlagal, da se v 17. člen zapiše, da se vključi v strokovni svet član štaba civilne 
zaščite. 
 
Odgovor: 
Na pobudo g. Škarje se spremeni  prvi odstavek 17. člena odloka in se sedaj glasi: 
»Strokovni svet je strokovni organ zavoda. Člani strokovnega sveta so poveljnik enote, ki ga tudi vodi, 
vodje izmen in po en predstavnik prostovoljnih gasilskih društev na območju ustanovitelja ter en 
predstavnik štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje. Število članov, pogoje in način imenovanja, 
naloge in način dela se določijo s statutom zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in tem ustanovitvenim 
aktom.« 
 
 
Bojan ŠKARJA je predlagal, da se v 23. člen zapiše, 23. členu naj se dopolni, da je predlagatelj tega 
člana (iz 17. člena) župan. 
 
Odgovor: 
Število članov, pogoje in način imenovanja, naloge in način dela strokovnega sveta, se določijo s 
statutom zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in ustanovitvenim aktom. 
 
Jože HRIBAR je podal mnenje, da zaenkrat odloka ne bo podprl, ker meni, da je v njem še malo preveč 
neznank, poleg tega meni, da je vse skupaj sestavljeno malo preveč na hitro. Alenka je tudi sama 
povedala, da gasilci še niso povedali svojega mnenja, zato je zaenkrat njegovo mnenje negativno.  
 
Odgovor: 
Predlog odloka je usklajen s PGD Velenje ter z občinskim gasilskim poveljstvom. 
 
Matej JENKO je dejal, da se danes pogovarjajo o osnutku nove organiziranosti naših gasilcev, kar samo 
po sebi ni sporno, moti pa ga, da je pri celi zgodbi en kup neznank. Nato je izrazil pohvalo gasilkam in 
gasilcem, ki vrsto let odlično delajo. Verjame, da je cel plaz teh sprememb povzročil interes Gorenja, da 
izloči gasilsko enoto iz same delovne organizacije. 
 
Odgovor: 
Z odlokom se ustanavlja poklicna gasilska enota za opravljanje obvezne lokalne javne službe gasilstva na 
območju Mestne občine Velenje kot javni zavod. Gasilci so prevzeli dodatne naloge sistema zaščite in 
reševanja, prav tako pa so se v letu 2018 vključili v sistem prvih posredovalcev.  
Spreminja se tudi struktura in zahtevnost intervencij, kar je povezano predvsem z ekstremnimi 
vremenskimi pojavi, ki jih je vsako leto več in so vse bolj intenzivni. Takšne nesreče od gasilcev zahtevajo 
specifično znanje in opremo. Prav zato operativce pošiljamo na posebna usposabljanja za delo s 
specialnimi orodji, za delo na višini in podobno. Pomembna je tudi varna vožnja na intervencijo in zato 



vsako leto pošljemo voznike na tečaj varne vožnje interventnih vozil. S pojavom nove tehnologije na 
področju usposabljanj, se vse več uporabljajo simulatorji.  
 
Javni zavod pa seveda lahko izvaja tudi storitve na trgu, recimo preko pogodb z različnimi organizacijami. 
Poklicni gasilci izvajajo storitve na trgu že v sedanji obliki, vendar so potrebe na trgu vedno večje, ki pa jih 
v sedanji obliki ni mogoče izvajati v povečanem obsegu. 
 
Matej JENKO je podal predlog, da se pred predlogom pripravi, kakšne finančne posledice prinaša 
dolgoročno nova organizacijska oblika. Hkrati ga tudi zanima, koliko opreme bo treba na novo kupiti, če 
bo prišlo do dogovora z Gorenjem. Potrebno je vedeti, kakšna je tista oprema, ki jo imajo. Treba je gledati 
celovito, ne pa kar na horuk. 
 
Odgovor: 
Sredstva za ustanovitev in delovanje novoustanovljenega javnega zavoda »Poklicna gasilska enota 
Velenje« so zagotovljena s sprejetima Odlokoma o proračunu Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023 
in sicer v delu opravljanja javne gasilske službe.  
V letu 2022 so na proračunski postavki 40507018 Gasilski zavod zagotovljena sredstva v znesku 5.000 
EUR, ki so namenjena za stroške za zagon javnega zavoda (registracija zavoda, izdelava žiga, odprtje 
TRR, najem prostorov in opreme,…). Na proračunski postavki 40507010 Poklicno gasilsko jedro so 
zagotovljena sredstva v znesku 590.000 EUR za plače 16 poklicnih gasilcev (dva poklicna gasilca se 
tekom leta upokojita, nadomestna gasilca pa sta že zaposlena), za strokovnega delavca in za plačo 
vršilca dolžnosti direktorja, ki bo v skladu s sprejetim odlokom izpeljal postopke za pričetek delovanja 
javnega zavoda. 
 
V letu 2023 so na proračunski postavki 40507018 Gasilski zavod zagotovljena sredstva v znesku 620.000 
EUR za plače 14 poklicnih gasilcev, direktorja javnega zavoda, strokovnega sodelavca za računovodstvo 
in administracijo ter stroške poslovanja javnega zavoda (najemnine za prostore in opremo, obratovalni in 
administrativni stroški,…). Stroški so zagotovljeni za izvajanje javne gasilske službe  
 
Javni zavod lahko izvaja tudi storitve na trgu, stroške nastale ob tem pa mora zavod kriti iz tržne 
dejavnosti. 
 
Ker se predvideva, da bo zavod izvajal storitve tudi za gospodarske družbe in na novozgrajeni hitri cesti, 
bodo obstoječi prostori v gasilskem domu PGD Velenje premajhni in ker želimo združiti v enem objektu 
tudi dejavnost nujne medicinske pomoči, so v proračunih občine za leto 2022 in 2023 predvidena 
sredstva v znesku 150.000 EUR za izgradnjo novega objekta »Satelitski urgentni center in reševalni 
center«. Sredstva so zagotovljena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije. Za izgradnjo 
Satelitskega urgentnega centra se predvideva financiranje gradnje s strani Ministrstva za zdravje. Za 
gradnjo gasilskega doma pa bodo zagotovljena sredstva iz proračuna Mestne občine Velenje po 
pridobljenem gradbenem dovoljenju. 
 
Na Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje je svoje pripombe 
podalo tudi PGD Velenje. Predlagali so, da je sedež zavoda drugje, ne na lokaciji Žarova 2.  
 
Odgovor: 
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se sedaj glasi: 
Ime zavoda je: Javni zavod POKLICNA GASILSKA ENOTA VELENJE 
Skrajšano ime zavoda je: PGE Velenje  
Sedež zavoda je: Titov trg 1,  Velenje. 
 
Sedež zavoda bo začasno na lokaciji Titov trg 1, Velenje do izgradnje novega doma. 
 
Prav tako so predlagali, da se v 10. členu pri predstavniku zainteresirane javnosti doda, da je to 
predstavnik PGD Velenje. 
 
Odgovor: 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka, tako da se sedaj glasi: 
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov in ga sestavljajo: 
• štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje,  
• dva predstavnika delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, 



• en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan na predlog Prostovoljnega gasilskega 
društva Velenje.« 

 
 
PGD Velenje prav tako predlaga, da se iz 7.člena zbrišejo naslednje dejavnosti zavoda: 
• oddajanje prostorov v najem v objektih, ki so v upravljanju PGE Velenje, 
• dajanje nepremičnin, ki jih ima v upravljanju, v najem, 

 
Odgovor: 
Predlog PGD Velenje se ne upošteva, ker se oddajanje premoženja v najem nanaša na premično in 
nepremično premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Oddajanje premoženja v podnajem, ki ga zavod 
uporablja na podlagi najemne pogodbe, ni možno, razen če je v najemni pogodbi drugače dogovorjeno. 
Zaradi navedenega alineji ostaneta v predlogu odloka. 
 
PGD Velenje prav tako predlaga, da se iz 9.člena zbrišejo naslednje klasifikacije dejavnosti zavoda: 
• G 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, 
 
Odgovor: 
Predlog PGD Velenje se ne upošteva, ker se oddajanje premoženja v najem nanaša na premično in 
nepremično premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Oddajanje premoženja v podnajem, ki ga zavod 
uporablja na podlagi najemne pogodbe, ni možno, razen če je v najemni pogodbi drugače dogovorjeno.  
Zaradi navedenega alineja ostane v predlogu odloka. 
 
Predlog odloka je usklajen z gasilci. 
 
Velenje, dne 11. 4 .2022 
 
 
Pripravili: 
Andrej Rupreht, l.r.      Alenka Rednjak, l.r. 
Lucija Koren, univ. dipl. ekon., l.r.   Vodja Urada za premoženje in investicije 
Zdenka Gradišnik, univ. dipl. prav., l.r. 
 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 17/19), predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme. 
 
 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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