
 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/2006 – UPB1, zadnja sprememba Uradni list RS, št. 97/2010) ter 4. člena Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06), župan Mestne občine 
Nova Gorica  
 
 

R A Z G L A Š A 
veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Mestne občine Nova Gorica. 
 

1. 
V času veljavnosti velike požarne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova 
Gorica: 

 prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, 

 puščati ali odmetavati goreče in druge predmete ali  snovi, ki lahko povzročijo požar. 
 

2. 
Na območju Mestne občine Nova Gorica, se z dnem 23.07.2013, uvede požarna straža ki jo 
izvajajo: 
 Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan, 
 Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica,  
 Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk, 
 Aeroklub Gorica. 
       
Stroške za izvajanje požarne straže se krije iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova 
Gorica. 
 

3. 
Požarna straža se izvaja najmanj enkrat dnevno s preletom in opazovanjem iz zraka 
celotnega območja Mestne občine Nova Gorica. 
Razpored izvajanja požarne straže članov Prostovoljnih gasilskih društev z opazovanjem iz 
zraka, določi poveljnik Javne gasilske službe. 
 

4. 
Poveljnik javne gasilske službe glede na razmere, lahko v soglasju s Svetovalcem župana 
za zaščito in reševanje, določi tudi druge načine in pogostost izvajanja požarne straže. 
 

5. 
Ko se opazi morebitno kurišče, dim ali drugo nevarnost vžiga, se mora o tem takoj obvestiti 
Regijski center za obveščanje Nova Gorica ter Prostovoljno gasilsko društvo na teritoriju, na 
katerem je zaznano kurišče, dim ali druga nevarnost vžiga. 
 

6. 
Kontrolo in koordinacijo izvajanja požarne straže vršita Poveljnik Javne gasilske službe 
Mestne občine Nova Gorica ter Svetovalec župana za zaščito in reševanje. 
 

7. 
Ta Razglas velja do preklica. 
 
 
 
 



 

 
Pripravil 
Bogdan Zoratti, svetovalec ZRP                                                                             Župan 

                                                                                                                   Matej Arčon 
 
Številka: 846-5/2013-7  
Datum :  22.07.2013 

                                                                                                  
Prejmejo : 

 Imenovani izvajalci požarne straže; 

 Uprava RS za zaščito in reševanje, ReCO Nova Gorica; 

 Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica. 


