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POROČILO O DELU
NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA
V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2014

Hrastnik, januar 2015

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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Območna organizacija rdečega kriţa 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 združenje pomaga 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 ter Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje
izvajata naloge zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah, kjer je nujno
opravljanje nalog reševanja iz vode in 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,

-

Območno zdruţenje Rdečega kriţa Hrastnik, za izvajanje ukrepov zdravstvenega
varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri namestitvi in oskrbi prizadetih
in ogroženih prebivalcev,.

-

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 Joţe 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 in Merili za organiziranje in opremljanje enot
in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih je sprejel minister za obrambo.
Organiziranost pa je opredeljena v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Hrastnik 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.
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).
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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.
3.0 AKTIVNOSTI NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU
2014
V sredo 5. marca 2014 je v Hrastniku potekala regijska proslava ob 1. marcu - dnevu
Civilne zaščite.
Izpostava URSZR Trbovlje je v sodelovanju z vsemu tremi občinami priredila skupno
slovesnost štaba Civilne zaščite za Zasavje in štabov Civilne zaščite vseh treh občin. Na
slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, društvom in
ekipam Civilne zaščite, ki so se izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Uvodno besedo je podal župan občine gostiteljice, g. Miran Jerič, slavnostni govornik pa
je bil g. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Kulturni program so pripravili in izvedli
učenci in mentorji Glasbene šole Hrastnik.
Za zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč so bila na
regijski proslavi podeljena 3 priznanja Civilne zaščite. Srebrni znak je prejela ekipa prve
medicinske pomoči občine Hrastnik.
V Gorici pri Slivnici je dne 7.6.2014 potekalo XII. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Na preverjanju je sodelovalo 6 ekip iz
Zasavja, med njimi tudi ekipa prve pomoči občine Hrastnik, ki je zasedla tretje mesto.
Preverjanje je potekalo na treh delovnih mestih. Ekipe so nudile prvo pomoč
ponesrečencem v primeru utopitve, naravne nesreče – žleda ter prometne nesreče.
Z izvedbo regijskega preverjanja ekip PP CZ in RK se prva pomoč približa javnosti,
hkrati pa se prikaže delo in poslanstvo ekip prve pomoči na terenu. Istočasno člani ekip
preizkusijo svoje znanje v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale v primeru naravne
nesreče.
Skladno s sklepom Poveljstva gasilskih zvez Zasavske regije se je 4. novembra 2014
izvedla gasilsko-reševalna vaja v TKI Hrastnik d.d. Namen vaje je bil preizkusiti in
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izpopolniti usposobljenost intervencijskih enot za posredovanje ob izrednih dogodkih v
objektu s povečano prisotnostjo nevarnih snovi. Na vaji je sodelovalo 107 pripadnikov
različnih enot in služb.
3.1 INTERVENCIJE V LETU 2014
Za nami je leto, ki si ga bomo zapomnili po žledu in poplavah v začetku leta ter poplavah
ob koncu leta. Narava je zopet dokazala, kako nemočni smo proti njej in da se bo potrebno v
bodoče do nje obnašati bolj spoštljivo.
Enote zaščite in reševanja so v letu 2014 posredovale na 81 (75) intervencijah (tehnične
intervencije, požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi). Pri vseh intervencijah so
bile prisotne gasilske enote.
V začetku januarja je zaradi močnega deževja v naselju Novi Log voda zalila klet
večstanovanjskega bloka. Gasilci PGD Dol pri Hrastniku so izčrpali vodo iz kleti ter nudili
pomoč vzdrževalcem objekta. Ravno tako je voda poplavila podvoz pri železniški postaji na
cesti Hrastnik – Zidani most. Cesta je bila zaprta za ves promet.
Ob koncu meseca januarja in v prvih dneh februarja je pretežni del Slovenije zajel žled.
Po ocenah strokovnjakov Slovenija takšne ali podobne ujme še ni doživela, če k žledu
dodamo še poplave dan pred tem ter poplave zaradi narasle gladine Cerkniškega jezera in
Planinskega polja, kar lahko uvrščamo v verižno nesrečo zaradi hitrega taljenja žledu in
snega, ki je bil prisoten pred tem. Občino Hrastnik je žled k sreči obšel saj razen nekaj podrtih
dreves v naselju Zgornje Krnice in na območju Podkraja, Krnic in Šavne peči nismo beležili
večjih nevšečnosti. Organizirali smo tudi odstranjevanje podrtih dreves ob glavni cesti
Hrastnik – Rimske Toplice nasproti podjetja GD d.o.o.
Dne 11.05. je občino Hrastnik zajelo neurje z močnim vetrom. V naselju Boben se je
zaradi močnega vetra na cesto podrlo več dreves, ki so zaprla cesto Hrastnik-Boben-Čeče.
Gasilci PGD Dol pri Hrastniku so nudili pomoč cestnemu podjetju pri odstranjevanju dreves s
cestišča.
V mesecu juniju, natančneje 09.06. je bila aktivirana enota za reševanje na vodi zaradi
iskanja osebe, ki je v Trbovljah skočila iz mostu v reko Savo. Poleg enote za reševanje na
vodi so bila aktivirana tudi gasilska društva iz Trbovelj in PGD Hrastnik-mesto. Člani enote
za reševanje na vodi v sestavi Brodarskega društva Steklarna Hrastnik so po nekaj urnem
iskanju pogrešano osebo našli.
Občino Hrastnik je v noči iz 12. 09. na 13.0.9 2014 . zajelo močno deževje zaradi česar
so se začele pojavljati težave.
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Ob 2.21. je ReCO Trbovlje obvestil Operativni gasilski center, da voda zaliva
stanovanjsko hišo v naselju Čeče 46. Aktivirani so bili gasilci PGD Hrastnik mesto, ki so s
pomočjo potopne črpalke izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše. V tem času so
pričela prihajati dodatna obvestila o več zaporednih dogodkih v občini Hrastnik (zalivanje
objektov, razlitja strug potokov, podrta drevesa, zamašeni odtoki, prekinitve oskrbe s pitno
vodo zaradi poškodovanih vodovodnih cevi). Dodatno so bili aktivirani gasilci PGD Dol pri
Hrastniku, PGD Marno ter OŠCZ občine Hrastnik v operativni sestavi. Aktivirano je bilo tudi
pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec d.o.o., pri katerem so se polnile protipoplavne
vreče, ki so so se kasneje namestile v naselju Brnica, pri stanovanjski hiši Brnica 2 kjer je
potok ogrožal stanovanjsko hišo.
Poleg ostalih dogodkov se je sprožilo tudi 6 zemeljskih plazov. V eni od stanovanjskih
hiš se je preventivno podprla plošča s podporniki.
Zaradi naraslih voda je prišlo tudi do poškodb vodovodnih cevi ter vodovodnih zajetij.
Delavci KSP Hrastnik so v naselju Brnica zamenjali poškodovano vodovodno cev.
16.10. je bila ponovno aktivirana enota za reševanje na vodi zaradi iskanja pogrešane
osebe v reki Savi. Člani enote so preiskali brežine reke Save od Zagorja do Hrastnika, vendar
pogrešane osebe niso našli.
Dne 8.11. je bila zaradi naraščanja reke Save popolnoma zaprta lokalna cesta Podkraj –
Radeče. Zapora je trajala do 10.11., ko se je cesta očistila naplavin. Ravno tako so se
pregledale ter uredile brežine ter očistili propusti.
Ekipa za reševanje na vodi je bila ponovno aktivirana dne 1.12., ko so ponovno pričeli z
iskanjem pogrešane osebe od Zagorja do Zidanega Mostu. Pogrešane osebe niso našli.

4.0 POŢARNA 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 435 gasilcev od tega 158 operativnih gasilcev, veteranov
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je 86, pripravnikov 43, rezervnih članov za pomoč 66 ter 82 prostovoljnih 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.
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 2014 so se nadaljevale aktivnosti za nabavo gasilske avto lestve s košaro ALK
23/12 1+2.
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4.3 OPERATIVNA PRIPRAVLJENOST
V zadnjih nekaj letih so gasilska društva posvečala veliko pozornosti izboljševanju
operativne pripravljenosti svojih enot. K izboljšanju operativne pripravljenosti enot so
bistveno prispevali centri za obveščanje ter novi sistemi zvez ZA-RE. Konec leta 2011 pa se
je nabavil vzporedni sistem za alarmiranje SMS ALER PRO (naprava tekst iz pozivnika, ki ga
aktivira ReCO, posreduje preko SMS sporočil na GSM telefone operativnih gasilcev), ki je
nameščen v prostorih PGD Hrastnik-mesto.
Osnovno izobraževanje (tečaj za gasilca, tečaj za vodjo enote, tečaj za uporabnike
radijskih postaj,..) se opravlja v okviru dejavnosti Gasilske zveze Hrastnik, vseh ostalih
izobraževanj (tečaj za člane višjih poveljstev, tečaji za specialnosti (uporabnik IDA, reševalec
ob nesrečah z nevarnimi snovmi,..), praktične vaje pa se člani gasilskih enot udeležujejo v
Izobraževalnem centru ZiR na Igu, ter pod centru v Sežani.
Po času trajanja so tečaji večinoma tridnevni (vsi tečaji na Igu in Sežani), kar predstavlja
problematiko predvsem zaradi zagotavljanja prisotnosti tečajnikov (odsotnost z dela,
koriščenje lastnega dopusta,..).
Vsi operativni gasilci morajo biti zdravstveno pregledani. Veljavni Pravilnik o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, sprejet leta 2009 določa, da
morajo vsaka 3 leta opraviti zdravstveni pregled operativni člani, ki opravljajo zahtevnejše
naloge (delo na višini, uporaba izolirnega dihalnega aparata,..). Operativni člani, ki opravljajo
manj zahtevna dela pa morajo zdravstveni pregled opravljati vsakih 5 let.
4.4 GASILSKA MLADINA
GZ Hrastnik zagotavlja vsem društvom možnost ukvarjanja z mladimi. Vsakoletni obiski
gasilskih enot v vseh vrtcih v Hrastniku, obiski prvih razredov osnovnih šol pri gasilcih in
gasilsko tehnični dnevi na osnovnih šolah so le del aktivnosti, s katerimi gasilci mlade že na
začetku svojega izobraževanja preventivno osveščajo in skrbijo za požarno varnost.
DMG (Društvo mladi gasilec) deluje na obeh šolah (Hrastnik, Dol). Tu se mladi že resno
izobražujejo, vsako leto tekmujejo na nivoju regije in se uvrščajo na državna tekmovanja.
V petek, 10. in soboto, 11. oktobra 2014 je v Vojniku potekalo državno tekmovanje
društev Mladi gasilec, katerega sta se udeležili tudi šoli Hrastnik in Dol pri Hrastniku. Člani
društva mladi gasilec iz OŠ NH Rajka Hrastnik so osvojili naslov državnih prvakov.
.V juniju se je za vse mlade gasilce organiziraral gasilski tabor (Gore), kjer doživijo
marsikaj koristnega ( preživetje v naravi, spoznavanje okolja, obiski ostalih enot ZiR, policije,
vojske,…)
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4.4 FINANCIRANJE POŢARNEGA 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 2015

ZA CIVILNO ZAŠČITO

10

