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Župan Občine Dobrova- Polhov Gradec na podlagi 98. člena Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006 - 
ZVNDN-UPB1 in 97/2010), 44. člena Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/2007 – ZVPoz-UPB1) in skladno s 3. odstavkom 4. 
člena Uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 
4/2006) izdaja  
 
 
 

R A Z G L A S 
o veliki požarni ogroženosti 

 
 

I. 
Na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec je razglašena velika požarna 
ogroženost naravnega okolja, ki velja od 7. marca 2012 do preklica.  
 

II. 
V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju na celotnem 
območju Občine Dobrova- Polhov Gradec prepovedano kuriti, sežigati ali 
uporabljati odprti ogenj ter puščati ali odmetavati goreče in druge 
predmete oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar. 
  

III. 
V obdobju razglašene velike požarne ogroženosti vsa PGD v občini 
zagotavljajo stalno dosegljivost odgovornih oseb, tehnično brezhibnost 
gasilske opreme ter pripravljenost operative.  
Za nadziranje terena in prepovedi kurjenja ter drugih nevarnosti požara se 
uvede požarna straža, ki jo izvajajo vsa PGD, ki sestavljajo javno gasilsko 
službo občine Dobrova- Polhov Gradec. Požarno stražo izvajajo z 
občasnimi preventivnimi obhodi z gasilskim vozilom in z opazovanji 
požarnega okoliša, ki ga pokrivajo. Pri tem občane, ki ne upoštevajo 
predpisov požarne ogroženosti, opozarjajo oziroma jih prijavijo policiji ali 
inšpektoratu za varstvo pred požarom.  
 

IV. 
Izvajanje nalog tega sklepa se šteje za redno dejavnost PGD-jev. Priznajo 
se le morebitni dodatni stroški (gorivo) za aktivnosti, ki bi se izvajale po 



nalogu poveljnika Gasilske zveze Dolomiti. Sredstva za kritje dodatnih 
stroškov zagotovi Občina iz proračunske rezerve.  
PGD so v 30. dneh po preklicu požarne ogroženosti dolžni Gasilski zvezi 
predložiti poročilo o delu in stroških izvajanja nalog iz 3. točke tega 
sklepa. To poročilo je podlaga za povračilo morebitnih dodatnih stroškov.  
 

V. 
Kontrolo in koordinacijo izvajanja požarne straže vrši poveljnik GZ 
Dolomiti, ki je na voljo tudi za morebitne dodatne informacije.  
  

VI. 
Ta sklep velja takoj.  
 
 
 

Franc Setnikar l.r. 
      župan  

 
 
 
Prejmejo:  
 - Gasilska zveza Dolomiti;  
 - Regijski center za obveščanje;  
 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;  
 - Policijska postaja Vič;  
 - arhiv.  
 


