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POROČILO O DELU
NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA
V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2016

Hrastnik, februar 2017

UVODNA POJASNILA
Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti je pripravljeno z namenom,
da se občinskemu svetu in zainteresiranim institucijam ter občanom predstavi stanje in
dosežki na tem področju.
V poročilu so zajete glavne značilnosti normativnih osnov organiziranja, organiziranost
sistema zaščite in reševanja, delovanje sistema, opremljenost ter financiranje.
1. NORMATIVNA UREDITEV
V občini Hrastnik je organiziran sistem zaščite, reševanja in pomoči na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur list RS. št. 51/2006-UPB1, 95/07-ZSPJS in
97/10), Zakona o gasilstvu (Ur. list RS št. 113/2005 UPB1), Zakona o varstvu pred požarom
(Ur. list RS. št. 3/2007 – UPB1, 9/11), Statuta občine Hrastnik (UVZ št. 17/2010) ter Odloka
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Hrastnik.
Organiziranost je opredeljena v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v
občini Hrastnik in Sklepu o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik.
Izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in operativno delovanje štabov,
enot in služb zaščite in reševanja je določeno z načrti zaščite in reševanja za vsako vrsto
nesreče posebej. V načrtih so podrobno določeni postopki in dejavnosti, ki jih izvajalci nalog
vršijo pri svojem delu.
2. TERITORIALNA IN OPERATIVNA ORGANIZIRANOST
Zaščita, reševanje in pomoč v občini Hrastnik se organizira in izvaja kot enoten sistem na
principu postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob naravni ali drugi nesreči.
Organiziranost sistema za zaščito, reševanje in pomoč v občini je sestavljena iz treh
osnovnih področij delovanja in sicer:
 prostovoljne organizacije in društva
 poklicne organizacije
 civilna zaščita
2.1 PROSTOVOLJNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
Značilnost prostovoljnih organizacij in društev je v tem, da se v sistem zaščite, reševanja
in pomoči vključujejo prostovoljno na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z Občino. V pogodbi
so opredeljene naloge, ki jih je organizacija oziroma društvo dolžno izvajati v primeru
naravne ali druge nesreče, Občina pa jim letno zagotavlja določena finančna sredstva za
njihovo delovanje.
Najštevilčnejše in najbolj usposobljene ter opremljene so gasilske organizacije, ki bodo
podrobnejše predstavljene v nadaljevanju.
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Območno združenje rdečega križa Hrastnik se v sistem zaščite, reševanja in pomoči
vključuje na področju usposabljanja bolničarjev Civilne zaščite, za kar ima tudi pridobljeno
koncesijo. V primeru večjih naravnih ali drugih nesreč pa za izvajanje ukrepov zdravstvenega
varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri namestitvi in oskrbi prizadetih in
ogroženih prebivalcev. Združenje pomaga tudi pri zagotavljanju osnovnih pogojev za
nastanitev in bivanje ogroženega prebivalstva.
Planinsko društvo Hrastnik in Planinsko društvo Dol pri Hrastniku sta na podlagi
pogodbe zadolžena za postavljanje začasnih bivališč ter za iskanje pogrešanih oseb.
Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik izvaja naloge zaščite in reševanja ob vseh naravnih
in drugih nesrečah, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi.
2.2 POKLICNE ORGANIZACIJE
Gospodarske družbe in zavodi, ki se v svojem delovnem procesu ukvarjajo z dejavnostjo,
ki se lahko v primeru potrebe vključi v sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini so
naslednje:
- KSP Hrastnik Komunalno stanovanjsko – podjetje, d.d. za opravljanje nalog
preverjanja ustreznosti pitne vode, zagotavljanja nadomestne vode v primeru
kontaminacije vodovodnega omrežja, vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo in
kanalizacijskega omrežja,
-

AGM Nemec d.o.o., za izvajanje nalog gradbeno-tehničnega reševanja,

-

TKI Hrastnik d.d., za opravljanje nalog zaščite in reševanja pri nesrečah z jedkimi
snovmi in klorom,

-

Zdravstveni dom Hrastnik, za opravljanje nalog nudenja medicinske pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah,






Center za socialno delo Hrastnik, za opravljanje nalog:
psihosocialne pomoči in podpore osebam v stiski;
vodenja, usmerjanja in svetovanja ogroženim posameznikom;
pomoči posameznikom in skupinam pri prilagajanju na spremembe;
usposabljanja:
o prebivalstva za življenje v spremenjenih razmerah,
o ekip za nudenje prve socialne pomoči in organizacijo bivanja v kriznih
razmerah.

-

Kombi prevozi Srečko Majcen s.p., za izvajanje prevozov oseb,

-

Kajič Jože s.p. za izvajanje prevozov oseb in blaga ter opravljanja avto vleke,
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-

PNS podjetje za prevoz nevarnih snovi, d.o.o., za izvajanje prevozov nevarnih snovi
in blaga,

-

Gostišče Gurman, za opravljanje nalog priprave, postrežbe in prevoza hrane,

-

Pavčnik d.o.o., restavracija Milena za opravljanje nalog priprave, postrežbe in
prevoza hrane,

-

Planinski dom Gore, Brankica Jovičič s.p. za opravljanje nalog priprave i postrežbe
hrane ter nudenja prenočišč,

-

Planinski dom Kal, Rajko Bočko s.p. za opravljanje nalog priprave i postrežbe hrane
ter nudenja prenočišč,

-

Gozdarstvo Simon Ulaga s.p. za odstranjevanje in podiranje dreves.

Navedene organizacije in zavodi so dolžni v skladu z načrti Civilne zaščite izvajati
reševalne in oskrbovalne naloge ob naravnih ali drugih nesrečah in v vojni. Za potrebe Civilne
zaščite so dolžni oddati v uporabo tudi razpoložljiva materialna in tehnična sredstva. Ta
sredstva oddajo na podlagi mobilizacijskega poziva imetniku materialne dolžnosti.
2.3 CIVILNA ZAŠČITA
Civilna zaščita v občini je organizirana v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št.: 22/99, 99/99, 102/00, 33/02,
106/02, 21/05, 5/07 in 92/07) in Merili za organiziranje in opremljanje enot in služb za
zaščito, reševanje in pomoč (15/00, 88/00, 24/01-popr. in 104/08), ki jih je sprejel minister za
obrambo.
Organiziranost pa je opredeljena v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Hrastnik (UVZ št.: 13/11) in Sklepu o določitvi in organiziranju enot,
služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik.
Občinski štab za Civilno zaščito šteje deset članov. V njem so zraven poveljnika in
pomočnika poveljnika še člani, ki pokrivajo posamezna področja delovanja in so usposobljeni
za vodenje in koordinacijo dela na vseh področjih zaščite, reševanja in pomoči.
Služba za podporo šteje sedemindvajset članov. V enoto so razporejeni zraven vodstva
službe še kurirska ekipa, oddelek za oskrbo, ekipa za zveze in ekipa za informacijsko podporo
in administrativno delo. Služba za podporo je dolžna zagotavljati vse pogoje za delo
celotnemu sistemu zaščite in reševanja v občini v primeru naravne ali druge nesreče ali v
vojni.
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Za izvajanje tehničnega reševanja ter radiološke, kemične in biološke zaščite imamo
organizirane gospodarske družbe oz. gasilska društva, kar dopušča zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur list RS. št. 51/2006-UPB1, 95/07-ZSPJS in 97/10).
Člani enote prve medicinske pomoči so usposobljeni za dajanje prve pomoči.
Organizirani so tako, da lahko opravljajo naloge na celotnem območju občine. V enoto je
razporejenih osemnajst pripadnikov Civilne zaščite. Vsi člani imajo opravljen tečaj prve
pomoči za bolničarja, ki traja 72 ur.
V občini Hrastnik imamo organizirano tudi službo, ki je zadolžena za sprejem
ogroženega prebivalstva v slučaju izpusta klora v TKI Hrastnik. Službo sestavlja štirideset
usposobljenih članov, ki so organizirani v vseh ogroženih krajevnih skupnostih in zaselkih.
3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU
2016
V letu 2016 je bila sklicana ena seja Občinskega štaba za civilno zaščito na kateri je bilo
obravnavano poročilo o delu OŠCZ za leto 2015 ter program dela za leto 2016. Obravnavan je
bil tudi plan nabave opreme ter finančno poročilo za leto 2015 in finančni program za leto
2016.
V sredo 9. marca 2016 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob
1. marcu - dnevu Civilne zaščite.
Uvodne besede je podala županja občine gostiteljice, ga. Jasna Gabrič, slavnostni
govornik pa je bil mag. Stanislav Lotrič. Kulturni program so pripravili in izvedli učenci in
mentorji Glasbene šole Trbovlje.
Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč je bilo na
regijski proslavi v Trbovljah podeljenih 13 priznanj Civilne zaščite.
V soboto, 14. maja 2016 je v Velenju potekalo 14. Regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki ga je organizirala
Izpostava URSZR Celje skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem
Slovenije - območnim združenjem RK Velenje in Mestno občino Velenje.
Na regijskem preverjanju usposobljenosti so sodelovale 4 ekipe prve pomoči iz Zasavja.
Tematika regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in
usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, neurju, potresu ter prometni nesreči
in delu z migranti.
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Ob tekmovanju je potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo
v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Na preverjanju je največ znanja pokazala prvouvrščena ekipa RKS – OZ II. ZAGORJE
OB SAVI, sledili pa sta ji drugo uvrščena ekipa RKS – OZ I. ZAGORJE OB SAVI in
tretjeuvrščena ekipa OBČINE HRASTNIK.
Prvo uvrščena ekipa se je udeležila Državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP, CZ in
RK, ki je bilo oktobra v Slovenj Gradcu.
3.1 INTERVENCIJE V LETU 2016
V letu 2015 po dolgem času v občini Hrastnik nismo imeli naravnih nesreč. Leto 2016 pa
je pokazalo, da so leta brez naravnih nesreč res redka.
Enote zaščite in reševanja so v letu 2016 posredovale na 69 (77) intervencijah (tehnične
intervencije 48 (52), požari ali eksplozije 17 (18), naravne nesreče 2 (1), nesreče z nevarnimi
snovmi 2 (6). Pri vseh intervencijah so bile prisotne gasilske enote.
Največjo naravno nesrečo v lanskem letu je povzročilo neurje s točo dne 29.08.2016.
Neurje s točo se je nad vzhodnim delom občine razbesnelo v poznopopoldanskem času med
18.00 in 19.00 uro. Največ škode je bilo evidentirane na območju Jepihovca, kjer se je sprožil
plaz v dolžini cca. 200 m in višine cca. 50 m. Hudourniške vode so nanesle na stotine
kubičnih metrov kamnitega materiala, popolnoma je odnesle dostopno cesto do vodnih zajetij,
črpališča pitne vode in stanovanjskih hiš.
V območju Jepihovca je bilo poškodovano črpališče pitne vode za oskrbo celotnega
območja vzhodnega dela občine( Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično). Vodooskrba
prebivalcev je bila zagotovljena ob stalnem ukrepu prekuhavanja. Objekti in oprema so
poškodovani, prav tako vodna zajetja (potrebna zamenjava opreme v objektu, sanacija objekta
in dela povezovalnih cevovodov);
Za ves promet je bila zaprta tudi lokalna cesta Podkraj – Radeče, zaradi nanosov in
podrtega drevja, po izvedenih intervencijskih ukrepih je bila cesta v večernih urah
usposobljena, očiščena in odprta za promet. Poškodovano je bilo celotno omrežje
makadamskih cest, ob asfaltnih cestah uničene skoraj vse bankine.
V intervencijah ob neurju so sodelovala vsa društva Gasilske zveze Hrastnik (5) s 13
vozili. Aktiviranih je bilo 54 gasilce, štab CZ v operativni sestavi, gradbeno podjetje AGM
Nemec d.o.o. s štirimi delovnimi stroji ter petimi kamioni ter Komunalno stanovanjsko
podjetje Hrastnik s petimi delavci, tremi vozili in delovnim strojem.
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4. POŽARNA VARNOST
4.1 ORGANIZIRANOST
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno delovanje
zagotavljajo občina in država. Naloge gasilske službe so predvsem gašenje in reševanje ob
požarih, izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih nalog
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
V občini Hrastnik izvaja naloge gasilske službe 5 teritorialnih prostovoljnih gasilskih
društev, ki v svojih vrstah združuje 507 gasilcev od tega 164 operativnih gasilcev. Gasilska
mladina vodi svoje spiske v katerih se nahaja 96 članic in članov.
Med Občino in prostovoljnimi gasilskimi društvi je sklenjena pogodba o opravljanju
lokalne gasilske javne službe. Financiranje dejavnosti pa opredeljujejo letni aneksi k osnovni
pogodbi. V pogodbi se gasilska društva zavezujejo, da bodo v občini izvajala naloge lokalne
gasilske javne službe, Občina pa bo izvajala njihovo financiranje v skladu z obstoječimi
predpisi.
Prostovoljna gasilska društva se organizirajo po določilih Uredbe Vlade Republike
Slovenije in Merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč. V Občini je na podlagi meril izdelana kategorizacija
gasilskih društev
Za potrebe požarnega varstva v gospodarskih družbah v občini delujejo tri industrijska
gasilska društva in sicer PIGD Steklarna, PIGD TKI Hrastnik ter PIGD Rudnik Hrastnik. Ta
društva izvajajo požarno varnost v svojih delovnih okoljih, po potrebi pa nudijo pomoč tudi
ostalim društvom v Gasilski zvezi Hrastnik.
Vsa gasilska društva se združujejo v Gasilski zvezi Hrastnik. Vodstvo in organe zveze
sestavljajo predstavniki gasilskih društev, ki jih izvolijo delegati društev na skupščini. Naloge
in opravila, ki jih v imenu društev opravlja zveza so opredeljene v statutu zveze.
4.2 OPREMLJENOST
Vseh pet gasilskih društev ima v svoji lasti gasilske domove, ki jih redno vzdržujejo.
Pri svojem delu gasilci uporabljajo eno poveljniško vozilo PV, eno vozilo GVV1, pet je
kombijev za prevoz enot in opreme (GVM-1), dva manjša vozila za gašenje gozdnih požarov
(GVGP-1), eno starejšo gasilsko cisterno AC, ravno tako še eno starejšega letnika GVC
16/50, eno GVC24/50 ter eno GVC 16/25. Pri svojem delu pa gasilci uporabljajo še pet
gasilskih prikolic z opremo.
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Nabava gasilske opreme (vse) se nabavlja v skladu z Uredbo in merili o organiziranosti,
usposabljanju in opremljenosti gasilskih enot. Gasilske enote so opremljene v skladu s
kategorizacijo za gasilsko enoto, oprema se nabavlja v skladu s tipizacijo. Vsa nabavljena
oprema je v skladu s standardi, ki so predpisani za delovanje gasilskih enot.
Od leta 2004 se je skladno z načrtom nabave gasilske opreme za obdobje 2004 – 2012 ter
2012-2015 intenzivno nabavljala oprema (osebna zaščita, skupna zaščita, vozila, ostala
oprema). V letu 2012 se je z nabavo gasilskega kombija GVM-1 za potrebe PGD Turje
zaključuje nabava vozil GVM-1 s pripadajočo opremo za potrebe prostovoljnih gasilskih
društev.
V letu 2015 je bil sprejet nov načrt razvojnih programov za srednjeročno obdobje 20152019.
V novembru 2015 je bila podpisana pogodba za dobavo gasilskega vozila za gašenje in
reševanje z višin ALK 23/12 1+2.
Ministrstvo za obrambo RS – Uprava za zaščito in reševanje je v začetku leta sprejela
dokončni sklep, da je Občina Trbovlje v sodelovanju z občino Hrastnik izpolnjevala vse
pogoje, določene z javnim pozivom za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje in
reševanje z višin. Slavnostni prevzem nove avto lestve je bil meseca oktobra v Trbovljah.
2016.
4.3 AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE HRASTNIK
Mladinska komisija GZ Hrastnik:
- povezuje mladino iz vseh 5 gasilskih društev. Predsedniki komisij in mentorji uspešno
izobražujejo mlade gasilce in jih pripravljajo na tekmovanja oz. ostale aktivnosti. V
mladinske komisije je včlanjenih 115 mladih gasilcev.
- V zimskih mesecih so bili organizirani zbori mladih v gasilskih društvih
- v februarju je bil organiziran kviz gasilske mladine zasavske regije, katerega organizacijo
je prevzela GZ Hrastnik. Kviz je potekal v Osnovni šoli NHR Hrastnik.. Mladina GZ
Hrastnik je sodelovala s 15 ekipami-trojkami in dosegli odlične rezultate. Pionirji PGD
Dol pri Hrastniku so osvojili 2. in 3. mesto v kategoriji, tako da se je drugouvrščena ekipa
uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo 2. aprila 2016 v Ivančni gorici, kjer so dosegli
29. mesto.
- na OŠNHR Hrastnik in PŠ Dol deluje Društvo mladi gasilec. V letošnjem maju je bila
organizator srečanja GZ Zagorje. Hrastniška šola je imela prijavljeno 1 ekipo, dolska šola
pa 4 ekipe-trojke. REZULTATI ekip in uvrstitev na državno srečanje DMG:
- kategorija MLAJŠI: OŠNH Rajka – podružnična šola Dol pri Hrastniku – 1. in 2. mesto
- kategorija STAREJŠI: OŠNH Rajka – 2. mesto
maja sodelovali na regijskem tekmovanju v orientaciji gasilske mladine na Kleku v
organizaciji
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GZ Trbovlje. Mladinci PGD Dol pri Hrastniku so osvojili 3. mesto.
- v lanskem letu so bila izbirna regijska tekmovanja, 12. junija 2016 pa je v Kopru potekalo
državno mladinsko tekmovanje. Udeležili sta se ekipi pionirjev PGD Hrastnik – mesto in
PGD
Dol pri Hrastniku. Dolska desetina je dosegla odlično 14. mesto v kategoriji, kjer je
tekmovalo
preko 50 ekip.
- vrsta ostalih aktivnosti mladinske komisije: sodelovanje na posvetu mentorjev v Zrečah,
redni sestanki Mladinske komisije GZ Hrastnik, zbori mladine po posameznih PGD,
- v Gorah je potekal tradicionalni Tabor gasilske mladine GZ Hrastnik, katerega se je
udeležilo 31 mladih iz vseh petih društev. Vodstvo tabora je štelo 6 gasilcev, ki so skrbeli
za organizacijske in varstvene zadeve, vsak dan pa so bili v delo vključeni tudi mentorji iz
posameznih društev. Mladi so osvojili tudi dve veščini: naravoslovec-gozdar in plavalec.
- V OŠ Kidričevo je potekalo državno tekmovanje Društev mladi gasilec, kjer smo
sodelovali z naslednjimi ekipami in dosegli rezultate: OŠ Dol – mlajši: 2. in 3. mesto, OŠ
Hrastnik – starejši: 10. mesto
- Jesensko zimske aktivnosti mladine: predavanja, srečanja s starši, kostanjev piknik,
izdelava novoletnih voščilnic,…
Komisija za članice:
- aktivnosti članic po posameznih gasilskih društvih
- sodelovanje na posvetu članic posavske in zasavske regije v organizaciji GZ Brežice
- sodelovanje članic na izobraževanju v Preboldu
- redni sestanki komisije za članice GZ Hrastnik
- v juniju je bila organizirana strokovna ekskurzija članic na Primorsko, kjer so si ogledale
Gasilsko brigado Koper in Luko Koper
- sodelovanje na krvodajalski akciji
- v juliju pohod članic na Sv. Miklavž v Kamniku v organizaciji komisije GZ Kamnik
- z ekipami sodelovale na občinskem tekmovanju in gasilskih igrah na Marnem v
organizaciji PGD Dol pri Hrastniku
- predsednica Komisije za članice se je v novembru udeležila dvodnevnega vseslovenskega
posveta članic v Izoli
Komisija za veterane GZ Hrastnik:
- aktivnosti veteranov po posameznih gasilskih društvih
- vključevanje veteranov v redne aktivnosti društev (preventivna dejavnost, pomoč pri
izobraževanju mladine, pomoč pri delih,..)
- udeležba na sestankih v regiji, posvet na Igu
- sodelovanje na posvetu GZS o pripravi gasilskih kronik v Žalcu
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-

v maju je potekalo regijsko srečanje veteranov zasavske regije v organizaciji GZ Trbovlje,
katerega so se udeležili predstavniki veteranov iz vseh društev
v oktobru organizacija strokovne ekskurzije za starejše gasilce GZ Hrastnik z ogledom
tovarne TALUM Kidričevo in mesta Ptuj.
v decembru je bilo prednovoletno srečanje starejših gasilcev

Upravni odbor-organizacijske naloge:
- administrativne zadeve, pomoč vsem društvom na organizacijskem področju
- redni sestanki UO GZ Hrastnik
- pregled društev-PGD, GZ, dokumentacije s strani Nadzornega odbora GZ Hrastnik
- izvedba Skupščine GZ Hrastnik (prej so vsa društva izvedla občne zbore)
- redni tedenski sestanki Izvršilnega odbora GZ Hrastnik
- sodelovanje vodstvenega kadra na občnih zborih društev, skupščinah sosednjih GZ,
posvetih v organizaciji GZ Slovenije, sodelovanje člana na Plenumu GZS
- zavarovanje operativnih članov, zavarovanje mladine, zavarovanje vozil, opreme,
objektov
- predsednik GZ Hrastnik, Timotej Funkel je predsedujoči regijskemu svetu zasavske
gasilske regije v mandatu 2013-2018. Organizacija sestankov regijskega sveta,
sodelovanje na sestankih UO GZ Slovenije
- ureditev arhivske zbirke dokumentacije in predaja v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje
- sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ v Velenju
- pomoč pri organizaciji gasilskih pogrebov
- udeležba v Murski Soboti in Hodošu na žalni seji in pogrebu za častnim predsednikom
GZS: Ernest Eory
- sodelovanje s pobrateno GZ Šaleške doline (obiski, izmenjava mnenj,..)
- sodelovanje na proslavi ob Dnevu CZ na Brdu in v Trbovljah
- Aleksander Draksler, regijski poveljnik in član poveljstva GZ Hrastnik je na slovesnosti
na Brdu ob dnevu CZ prejel Bronasti znak CZ.
- v mesecu maju sta bili na Plenumu GZS podeljeni dve visoki gasilski priznanji:
Aleksander ŠIVEC – Plaketa gasilca, Miran GROHAR – Kipec gasilca
- PGD Hrastnik-mesto: priprave na praznovanje 130. letnice društva in prevzem novega
vozila, v juniju 2017 (16.6.2017), ustanovljeni komisiji za pripravo obletnice in nabave
vozila
Investicijska vlaganja v gasilske domove, poligon,..
- V okviru finančnih možnosti se izvajajo vzdrževalna dela in energetske sanacije prostorov
oz. gasilskih domov, predvsem PGD Dol pri Hrastniku in PGD Hrastnik – mesto
- PGD Hrastnik-mesto: toplotna izolacija objekta, menjava stavbnega pohištva, sanacija
balkona, energetska sanacija in obnova »stare garaže«, ureditev klubskega prostore za člane
društva
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- PGD Dol pri Hrastniku: zunanja ureditev objekta gasilskega doma (nov omet, barvanje
fasade,..)
- izdelava sanitarij ob domu KS Marno oz. PGD Marno
- urejanje dokumentacije za gasilski dom v Turju
Poveljstvo:
- priprava programa dela za leto 2016
- redni sestanki poveljstva GZ Hrastnik (3 samostojni sestanki, dva sestanka skupaj z UO
GZ Hrastnik)
- sodelovanje operativnih gasilcev na nivoju regije (skupni sestanki, skupne gasilske vaje,
skupna usposabljanja)
- nadaljevanje zagotavljanja 24-urne dežurne službe, katero zagotavljata zaposlena gasilca
na GZ Hrastnik ter operativni gasilci PGD Hrastnik-mesto in PGD Dol pri Hrastniku
- sodelovanje operativnih gasilcev na strokovnih izobraževalnih dnevih na Rogli
- USPOSABLJANJE (januar –december):
Vrsta tečaja
Tečaj specialnosti Nevarne snovi
Gašenje notranjih požarov-modul A
Gašenje notranjih požarov-modul A
Varno delo z motorno žago
Informatik
Gašenje notranjih požarov-modul B
Tečaj za delo s helikopterjem
Tečaj za delo s helikopterjem (obnovitveni)
Tečaj specialnosti Tehnično reševanje
Gašenje notranjih požarov-modul A
Tečaj specialnosti Nevarne snovi
Tečaj specialnosti Uporabnik IDA
Tečaj za sodnika gasilskih disciplin
Tečaj za sodnika gasilskih disciplin

Kraj izvajanja
Ig
Sežana
Sežana
Hrastnik
Ig
Ig
Šentjur
Kresnice
Ig
Sežana
Ig
Ig
Hrastnik
Hrastnik

PGD/PIGD
Dol pri Hrastniku
Hrastnik-mesto
Marno
Vsa, razen PIGD TKI
Dol pri Hrastniku
Hrastnik-mesto
Hrastnik-mesto
Steklarna Hrastnik
Dol pri Hrastniku
Steklarna Hrastnik
Turje
Dol pri Hrastniku
Hrastnik-mesto
Prapretno

Število tečajnikov
1
1
1
24
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

- zagotavljanje terminov opravljanja zdravniških pregledov za operativne člane,
- zagotavljanje pregledov gasilske opreme in testiranj
- redne gasilske vaje po PGD/PIGD
- GZ Hrastnik je v okviru regije organizirala tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih
disciplin. Tečaj je potekal aprila in maja.
- priprava ekip za tekmovanja in treningi mladine na poligonu
-organizacija in izvedba občinskega gasilskega tekmovanja za člane, članice in starejše
gasilce na Marnem na gasilskem poligonu
- pregledi hidrantnega omrežja po podjetjih, stanovanjskih objektih
- pregled gasilnikov v podjetjih, stanovanjskih objektih
- pregled suhega hidrantnega omrežja v stolpnicah Log 1,2,3
*OKTOBER-mesec požarne varnosti
- operativa po društvih pripravi programe aktivnosti
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- obiski prvošolcev in mladih iz vrtca v gasilskih društvih Hrastnik-mesto in Dol pri Hrastniku
- preventivno delo po društvih (prikazi gašenja začetnih požarov in uporaba preprostih
gasilnih sredstev za občane v KS Rudnik, Dol, Krnice-Šavna Peč, Čeče, Podkraj, Steklarna,
Turje
- večja meddruštvena vaja v Turju, ob 70. obletnici požara v vasi
- ureditev priključka za požarno vodo na rezervoarjih Kovk in Mačkovec, ter izvedba gasilske
vaje v naselju Kovk, ter predstavitev vaščanom
- društva so organizirala samostojne in meddruštvene vaje
- sodelovanje na večji regijski vaji Plin v organizaciji GZ Trbovlje
- 22. oktobra v organizaciji GZ Hrastnik potekal gasilski dan na dveh lokacijah:
Hrastnik: prikaz mladine, starejših gasilcev in operativnih enot na Logu, prikaz gašenja
kuhinjskih požarov ter uporaba plina v gospodijstvu, seznanitev z gasilnimi sredstvi (prah,
CO2 , Bonpet,..), ter prikaz delovanja javljalnikov za odkrivanje ogljikovega monoksida,
prikaz delovanja in uporabe nove avtolestve (izvajalec Gasilski zavod Trbovlje), za občane
možnost dviga z lestvijo
Dol: prikaz operativnih enot na Trg borcev NOB, ter prikaz delovanja in uporabe nove
avtolestve (izvajalec Gasilski zavod Trbovlje), za občane možnost dviga z lestvijo
Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilska vozila, vzdrževanje opreme in vozil
- oprema se nabavlja v skladu s plani društev, na osnovi dejanskih potreb in v skladu s
potrebami, ki se ugotovijo na analizi intervencij
- vzdrževanje vozil in opreme poteka preko celega leta (servisni roki) ali ob okvarah
- nabava gasilske zaščitne in reševalne opreme poteka v drugi polovici leta
- uspešno sodelovali na razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme s
strani GZS in Uprave RS za zaščito in reševanje.
* Gasilska avtolestev ALK 32
- spremljali smo aktivnosti ob izdelavi nove avtolestve v podjetju Gimaex v Franciji (ogled v
maju in juliju)
- slavnostni prihod in sprejem nove avtolestve v mesecu avgustu v Trbovlje
- prevzem nove avtolestve v mesecu oktobru, skupni projekt občin Hrastnik in Trbovlje,
investicijska sredstva Uprave za ZiR za nabavo vozil za reševanje iz višin
* PGD Hrastnik-mesto:
- aktivnosti glede nabave novega vozila AC 35/60: ogledi istovrstnih vozil, karakteristike
vozil
- priprava dokumentacije in tehničnih zahtev za objavo javnega razpisa
- odpiranje ponudb in ozbira izvajalca
- podpis pogodbe z izvajalcem Gasilska vozila Pušnik d.o.o. v mesecu novembru (24.11.)
- dobava vozila se načrtuje za konec aprila 2017,
*Nabava gasilske opreme za gasilska društva: vrednost nabavljene opreme v višini 28.000 €
*Vzdrževanje in popravila gasilske opreme in gasilskih vozil
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4.4 FINANCIRANJE POŽARNEGA VARSTVA
Financiranje gasilstva sistemsko urejajo; Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred
požarom, Zakon o financiranju občin in Zakon o izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Dejavnost gasilstva se financira s sredstvi:
 proračuna Republike Slovenije
 proračuna Občine
 požarnega sklada
 dohodkov iz lastnih dejavnosti
 prostovoljnih prispevkov fizičnih in pravnih oseb
Vsi prihodki in izdatki za financiranje nalog varstva pred požarom, vključno s sredstvi
požarnega sklada so zajeti v proračunu občine.
V pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe, ki so jo sklenila Gasilska Zveza in
gasilska društva z Občino je dogovorjeno financiranje gasilske zveze in gasilskih društev.
Sredstva so na podlagi aneksa k osnovni pogodbi razdeljena na tri osnovna področja
financiranja in sicer za:
 funkcionalno delovanje gasilskih društev
 funkcionalno delovanje gasilske zveze in pokrivanje skupnih stroškov
 nakup opreme in tehničnih sredstev ter vzdrževanje gasilskih domov
Sredstva namenjena za funkcionalno delovanje gasilskih društev ter za administrativno
delo se nakazujejo na transakcijske račune društev dvakrat letno.
Sredstva za delovanje gasilske zveze in pokrivanje skupnih stroškov zajemajo; režijski
stroški in funkcionalno delovanje gasilske zveze, vzdrževanje in popravilo vozil, vzdrževanje
in nabava gasilske opreme, zavarovanja za članstvo, vozila in opreme, izobraževanja,
tekmovanja, delo z mladino, delo z veterani, ženskami in gasilsko mladino, zdravstveni
pregledi in za delo prostovoljnih industrijskih gasilskih društev.
Na podlagi načrta nabave gasilske opreme in vozil ter investicijskega vzdrževanja je
komisija pri Gasilski zvezi izdelala vrstni red nabave vozil in opreme, ki se izvaja skladno z
načrtom.
5 ZAKLJUČEK
Stanje gasilstva in ostalih služb za zaščito, reševanje in pomoč je v občini Hrastnik v
celoti gledano zadovoljivo. Ustrezno je urejen status gasilstva in gasilcev. Gasilske enote so
dobro organizirane, iz leta v leto se izboljšuje njihova opremljenost in usposobljenost. To
dokazujejo z uspešnim posredovanjem v primeru naravnih in drugih nesreč. Svojo dobro
usposobljenost in izurjenost gasilske enote in ekipe prve medicinske pomoči uspešno
uporabljajo na tekmovalnih področjih, ki se jih udeležujejo vsako leto.
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Kljub dobro organiziranemu sistemu zaščite, reševanja in pomoči v občini pa je potrebno
nadaljevati z nabavo gasilsko reševalne opreme, dopolniti določena področja predpisov ter
poskušati odpraviti nekatere pomanjkljivosti.
Pripravil:
Aleš Venko
OBČINSKI ŠTAB

Hrastnik, februar 2017

ZA CIVILNO ZAŠČITO

13

