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1. ZAKONSKA PODLAGA
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur list RS. št. 51/2006-UPB1,
95/07-ZSPJS in 97/10), Zakon o gasilstvu (Ur. list RS št. 113/2005 UPB1), Zakon o varstvu
pred požarom (Ur. list RS. št. 3/2007 – UPB1, 9/11), Resolucija o nacionalnem programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Ur. list RS št. 75/16),
Statut občine Hrastnik (UVZ št. 17/2010), Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Hrastnik (UVZ št. 13/2011).
2. UVOD
2.1 Namen dokumenta
Program dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2017 se
sprejme zaradi usklajenega razvoja in delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem
razvoja in delovanja gasilstva in drugih sestavov zaščite in reševanja v občini. Program dela
na področju sistema zaščite in reševanja opredeljuje zlasti:
 organiziranost gasilstva
 usmeritve za izvedbo izobraževanja gasilskih enot
 naloge poklicnih pogodbenih sil zaščite, reševanja in pomoči
 organiziranost enot CZ
 usmeritve za izvedbo izobraževanj enot CZ
 varstvo pred nesrečami z nevarnimi snovmi
 varstvo pred poplavami
 varstvo pred plazovi
 varstvo pred požari v naravnem okolju
 usmeritve za obnovo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja
2. 2 Izhodišča za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ocena ogroženosti je izhodišče za izdelavo načrtov zaščite in reševanja za posamezne
nesreče, ki so v občini Hrastnik možne. Novelirana bo ena ocena ogroženosti in sicer ocena
ogroženosti v primeru poplav, ki v lanskem letu ni bila dokončana.
V lanskem letu se je občina Hrastnik v sodelovanju s TKI Hrastnik d.d. in Institutom
»Jozef Stefan« iz Ljubljane prijavila na Javni poziv za izdelavo raziskovalno razvojnih
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projektov na področju obrambe in zaščite za javna naročila v obdobju 2016 do 2020, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za obrambo. Prijavljeni smo bili za program »Podpora vodenju in
načrtovanju zaščite in reševanja – obnovljena ocena ogroženosti in načrt ZiR zaradi nesreče v
TKI Hrastnik«. Na podlagi vrednotenja se nismo uvrstili na prednostno listo zato v letu 2017
nimamo v programu novelacije ocene ogroženosti ob nekontroliranem izpustu klora v TKI
Hrastnik. Sodelovanje po javnem pozivu se nam še obeta, zato bomo to nalogo prestavili v
leto 2018.
Na podlagi noveliranih ocen ogroženosti bo potrebno novelirati tudi načrte zaščite in
reševanja.
2.3 Sklepne ugotovitve
V kolikor se bo izkazalo, da je potrebno spremeniti ocene ogroženosti in dopolniti načrte
zaščite in reševanja bodo za učinkovito delovanje in ukrepanje sil zaščite in reševanja
predstavljeni obnovljeni načrti in nove ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Nadaljevali bomo z opremljanjem gasilskih enot v skladu z uredbo o opremljanju in
sprejetim srednjeročnim planom za naslednje srednjeročno obdobje 2015 - 2019, ki je bil
sprejet na razširjenem Izvršilnem odboru gasilske zveze Hrastnik.
Določene naloge dolžnostnih enot bodo skladno z uredbo o organiziranju sil zaščite,
reševanja in pomoči in Sklepom župana o organiziranosti sil zaščite reševanja in pomoči v
občini še vedno v izvajanju prostovoljnih organizacij, ki na podlagi pogodbe izvajajo
posamezne naloge zaščite in reševanja. Gasilske enote pa bodo izvajale RKB zaščito ter del
nalog tehničnega reševanja. Z gospodarskimi družbami s katerimi do sedaj še nismo in ki
imajo ustrezne kapacitete bomo skleni pogodbe o izvajanju posameznih nalog zaščite in
reševanja.
3 NAČRT VARSTVA PRED POŽAROM
3.1 ENOTE JAVNE GASILSKE SLUŽBE – PROSTOVOLJNA GASILSKA
DRUŠTVA
3.1.1 Organiziranost gasilstva
Vse gasilske enote v občini bodo opravljale javno gasilsko službo na podlagi tripartitne
pogodbe, sklenjene med občino, gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Hrastnik, ki zagotavlja
organizirano delo enot in sodelovanje z občino.
Za tiste operativne gasilce, ki še nimajo urejenega statusa in so zaposleni v bližnjih
gospodarskih družbah bo potrebno zagotoviti in pripraviti dogovor med občino in delodajalci,
ki s posebnim dovoljenjem in soglasjem ter organizacijo delovnega procesa omogočijo
takojšen odhod na intervencijo zaposlenemu gasilcu.
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3.1.2 Nabava opreme
Nadaljevali bomo z opremljanjem gasilskih enot v skladu z uredbo o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in srednjeročnim načrtom, ki
ga je izdelala Gasilska zveza Hrastnik in sicer:
 osebna zaščitna oprema za operativne gasilce (dihalni aparati, zaščitne obleke,
podkape, čelade, zaščitni škornji);
 osebna zaščitna oprema za operativne gasilce za naloge pri poplavah in neurjih s točo
(zaščitne palerine, gumi škornji, zaščitni delovni kombinezoni, varovalni pasovi za
delo na višini…..);
 oprema za požare v naravnem okolju,
 oprema za tehnično reševanje.
Oprema, ki jo gasilci uporabljajo, mora biti uporabljena skladno z vrstami posameznih
intervencij. Zaščitne obleke za požarne intervencije se ne uporabljajo za akcije ob poplavah,
žaganju drevja ali ob nesrečah na reki Savi. Glede na vrste nesreč v zadnjih nekaj letih bo
potrebno dopolniti zaščitno opremo za delo z motorno žago
3.1.3 Nabava gasilski vozil
V skladu z načrtom razvojnih programov za srednjeročno obdobje 2015-2019 je v
programu nabava gasilske avtocisterne AC 35/60, za potrebe PGD Hrastnik-mesto.
3.1.3 Izobraževanje in usposabljanje
Poleg rednih programov, ki jih predpisuje gasilska organizacija (klasična gasilska
znanja), bomo zaradi specifičnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini organizirali
usposabljanja za:
3.1.3.1 Nudenje prve pomoči. V okviru priprav na regijsko tekmovanje ekip prve
medicinske pomoči, katero sestavljajo tudi pripadniki gasilskih enot bo organizirano dodatno
usposabljanje za bolničarje. Operativni gasilci rabijo znanje iz prve pomoči predvsem za
nudenje pomoči poškodovancem in potreb pri pomoči lastnim tovarišem, ki se poškodujejo na
intervencijah.
3.1.3.2 Načrtovana je tudi skupna regijska zaščitno reševalna vaja z drugimi enotami za
zaščito, reševanje in pomoč, ki bo izvedena v mesecu oktobru.
3.1.3.3 Naloge pri dekontaminaciji ob nesrečah z nevarnimi snovmi (RKB zaščita) in
razkuževanje v skladu z načrti zaščite in reševanja in po programih VURS-a.
3.1.3.4 Priprave za psihofizično sposobnost in stimulacijo operativnih gasilce. Gasilska
zveza Hrastnik organizira možnost uporabe športne dvorane v zimskih mesecih za
vzdrževanje fizične aktivnosti operativnih gasilcev.
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3.1.4 Zavarovanja
Poleg obveznega in kasko zavarovanja gasilskih vozil bodo gasilska društva zavarovala
tudi svoje gasilske domove za požarno zavarovanje in dodatno zavarovanje opreme, ki je last
društev, praviloma iz sredstev za redno delovanje društev.
V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo zavarovali
tudi pripadniki operativnih enot za primer nesreče pri delu.
3.1.5 Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
Zaradi skrbi za zdravje in zagotavljanje varnega in učinkovitega dela prostovoljnih
gasilcev ter varnega dela z izolirnimi dihalnimi aparati se bodo izvajali zdravniški pregledi po
seznamih, ki jih pripravi GZ Hrastnik. Zdravniški pregledi se opravijo v Zdravstvenem domu
Hrastnik.
3.1.6 Varstvo pred požari v naravnem okolju
Varstvo pred požari v naravnem okolju se bo izvajalo skladno z Uredbo o varstvu pred
požari v naravnem okolju.
3.1.7 Drugi ukrepi varstva pred požarom in preventiva
V naseljih, kjer je otežen dostop za intervencijska vozila bomo nadaljevali z aktivnostmi
za varen in stalen dostop, ki ga bomo poskušali zagotoviti predvsem z informiranjem občanov
in sicer:
 Neposredno ob izvajanju gasilskih vaj.
 Preko medijev.
 S postavitvijo posebnih označevalnih stebrov in s talnimi oznakami.
 Z nadzorom Zasavske redarske službe.
 S preventivnimi pregledi s strani PGD.
4. VARSTVO PRED DRUGIMI NESREČAMI
4.1 Varstvo pred plazovi
Nadaljevali bomo z ažuriranjem podatkov o vseh plazovih v občini, vključno s
saniranimi plazovi.
4.2 Varstvo pred poplavami in hudourniškimi učinki vodotokov
Dokončane so bile hidrološko – hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte
obstoječega in načrtovanega stanja za območje Bobna (od »Riklovega mosta«) z
Bobnarico in pritoki v Hrastniku do Save, Sava, Brezniški in Brški potok ter za območje
Save pod Hrastnikom. Izdelane analize nam služijo za obnovo ocen ogroženosti in
dopolnitev zaščitnih ukrepov v slučaju poplav in naraščanjem hudourniških vodotokov.
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V letu 2016 je bila izdelana državna ocena ogroženosti v primeru poplav. Na podlagi
državne ocene se bo v letu 2017 izdelala nova ocena ogroženosti v slučaju poplav v občini
Hrastnik.
5 DRUGE ENOTE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
5.1 DOLŽNOSTNE ENOTE CIVILNE ZAŠČITE
5.1.1 Organiziranost
Za operativno vodenje enot zaščite in reševanja bomo obnovili oziroma dopolni
članstvo štaba Civilne zaščite. Nekaterim članom OŠCZ Hrastnik na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/06 – UPB1, 95/07 in
97/10) poteče dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti, zato jih bo potrebno nadomestiti z
novimi člani.
5.1.2 Usposabljanje
Usposabljanje štaba CZ se bo izvajalo po programih Izobraževalnega centra na Igu.
Dodatnega usposabljanja se bo udeležila tudi enota za prvo medicinsko pomoč kot
priprave na regijsko tekmovanje ekip prve pomoči in Rdečega križa. Člani komisije za
popis škod ob naravnih in drugih nesrečah se bodo udeležili izobraževanj in usposabljanj
po programu URSZR.
V mesecu oktobru bo za štabe CZ organizirana regijska štabna vaja »Potres«.
Usposabljanja s področja stikov z javnostjo se bo udeležil član OŠCZ zadolžen za
stike z javnosmi.
5.1.3 Opremljanje
Za člane enote za prvo medicinsko pomoč se bo dopolnila manjkajoča osebna oprema
ter dopolnila in zamenjala skupna oprema, ki se uniči na dodatnih usposabljanjih in
tekmovanjih. Dopolnila se bo osebna in skupna zaščitna oprema za štab CZ.
Nabavilo se bo tudi del skupne opreme za tehnično reševanje in za izvajanje
intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi. V programu nabave opreme je tudi nabava še
enega agregata.
6 POKLICNE (POGODBENE) ENOTE CZ ZA IZVAJANJE POSAMEZNIH
TEHNIČNIH NALOG ZRP
6.1 Organiziranost
Za opravljanje posebnih operativnih nalog zaščite in reševanja z moštvom in tehniko
bomo poleg že določenih gospodarskih družb in zavodov po potrebi priključili še dodatne
gospodarske družbe, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja na podlagi pogodbe.
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6.2 Opremljenost
Pogodbene enote ZRP izvajajo naloge zaščite in reševanja praviloma s svojo opremo.
V kolikor bodo načrti ZRP predvideli posebno opremo, bo občina pripravila tudi ustrezni
program sofinanciranja.
6.3 Občinska uprava
Občinska uprava ima posebno vlogo pri organiziranju pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah, zlasti pri koordinaciji dela s štabom Civilne zaščite. Občinska uprava deluje v
skladu z Načrtom dejavnosti ob nesrečah.
7 PROSTOVOLJNE (POGODBENE) ENOTE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
7.1 Dejavnosti enot
Del dosedanjih nalog dolžnostnih enot CZ smo skladno z uredbo o organiziranju sil
ZRP, prenesli v izvajanje prostovoljnim organizacijam, ki na podlagi pogodbe že izvajajo
posamezne naloge zaščite in reševanja. Te naloge so: RBK zaščita, del tehničnega
reševanja, reševanje iz vode in na vodi, zagotavljanje najnujnejših pogojev za življenje
idr.
7.2 Izobraževanje prostovoljnih društev
V letu 2017 se načrtuje usposabljanj enote za reševanje na vodi. Dopolnilno
usposabljanje za člane enote za reševanje na vodi je potrebno opraviti vsakih pet let.
8. INTERVENCIJE
Izvajanje intervencij poteka skladno z načrti ZRP in požarnimi redi v posameznih
gospodarskih družbah in stanovanjskih objektih prebivalstva. Stroški, ki pri tem nastanejo
so zlasti:
8.1 Gasilske intervencije
 Nadomestila plače operativnih gasilcev, če se naloge opravijo v rednem
delovnem času operativnega gasilca.
 Stroški goriva za gasilska vozila.
 Gasilna sredstva
 Poškodovana gasilska oprema
8.2. Druge intervencije
 Uporaba gradbene mehanizacije.
 Izvajanje nujnih ukrepov za preprečitev in zmanjšanje učinkov nesreč.
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9 FINANCIRANJE
Financiranje se bo izvajalo na podlagi sredstev iz proračuna in požarne takse.
Financiranje vzdrževanja gasilskih domov bo potekalo na podlagi predlogov Gasilske
zveze Hrastnik, ki bo ocenila potrebe gasilskih društev o predvidenih popravilih in
sanacijah gasilskih domov.
10 ZAKLJUČEK
Za učinkovito izvajanje nalog zaščite in reševanja je potrebno:
 nadaljevati z nabavo manjkajoče ter nadomeščanjem izrabljene in uničene
opreme;
 izvajati preventivne ukrepe za zmanjšanje učinkov nesreč-preventivna
dejavnost;
 izvajati temeljna in dopolnilna usposabljanja;
 omogočiti redne dejavnosti drugih društev, ki se vključujejo v sistem zaščite in
reševanja.
11 POJASNILO POJMOV IN KRATIC
 CZ – civilna zaščita je enoten sistem zagotavljanja reševanja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah.
 Dolžnostne enote CZ – sestavljene so iz državljanov, ki na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo naloge ZRP.
 Pogodbe enote CZ – sestavljene so na podlagi pogodbe o opravljanju
posameznih nalog zaščite in reševanja.
 Nevarnost je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli pojav, ki je
povezan z možno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.
 Ogroženost so možne družbene in ekonomske posledice bodočih nesreč.
 Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči.
 PGD – prostovoljno gasilsko društvo
 ZRP zaščita, reševanje in pomoč
 ReCO – Regijski center za obveščanje
 OŠCZ – Občinski štab za Civilno zaščito
 Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih
naravnih ali drugih silah, ki prizadenejo človeka ali okolje v taki meri, da je za
obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.
Pripravil:
Aleš Venko
OBČINSKI ŠTAB

Hrastnik, februar 2017

ZA CIVILNO ZAŠČITO

7

