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1. UVOD 

 

Leto 2019 je bilo na področju zaščite in reševanja sorazmerno mirno, saj nas niso 

prizadele večje nesreče.  

Nesreče v letu 2019 so bile obvladljive in je bilo vse dogodke možno obvladati z enotami, ki 

so predvidene za posredovanje ob tovrstnih nesrečah, po potrebi se je aktiviralo več enot, kar 

je zagotovilo obvladovanje dogodkov, prav tako intervencije večinoma niso bile 

dolgotrajnejše. Glede na vrsto intervencije aktivira tudi število potrebnih enot, zato se v veliko 

primerih za en dogodek aktivira več enot.  

Preko leta število posredovanj zelo niha, v večji meri pa je odvisno od aktivnosti občanov in 

vremena, s katerim je tudi pogojeno število neljubih dogodkov 

 

2. UVODNA POJASNILA K POROČILU 

 

Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Hrastnik 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. 

 

3. 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, 

97/10 in 21/18 - ZNOrg), Zakona o gasilstvu (Ur. list RS št. 113/2005 UPB1 in 23/19), 

Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS. št. 3/2007 – UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17), Statuta 

občine Hrastnik (UVZ št. 17/2010) ter Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v občini Hrastnik. 

Organiziranost je opredeljena v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot 

zaščite, reševanja in pomoči, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 

Hrastnik ter 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 

izvajajo pri svojem delu. 
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4. 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 

 

4.1 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. 

 

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. 

 

4.2 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, 
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- 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, 

 

- 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, za opravljanje nalog priprave i postrežbe hrane ter nudenja 

prenočišč, 

 

- Planinski dom Kal, Rok Pader s.p. za opravljanje nalog priprave in postrežbe hrane 

ter nudenja prenočišč, 

 

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. 
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4.3 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.: 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16). 

 

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 poleg 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, 97/10 in 21/18 

- ZNOrg). 

 

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 nesreče s klorom v TKI Hrastnik. Službo sestavlja štirideset 

usposobljenih članov, ki so organizirani v vseh ogroženih krajevnih skupnostih in zaselkih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5. AKTIVNOSTI NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU  

    2019 

 

V letu 2019 je bila sklicana ena seja Občinskega štaba za civilno zaščito na kateri je bilo 

obravnavano poročilo o delu OŠCZ za leto 2018 ter program dela za leto 2019. Obravnavan je 

bil tudi plan nabave opreme, finančno poročilo za leto 2018 in finančni program za leto 2019.  

V sredo 6.3.2019 je v dvorani Glasbene šole Trbovlje potekala regijska proslava ob 1. 

marcu - dnevu Civilne zaščite. 

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite posameznikom, ki 

so se še posebej izkazali pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter 

odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Uvodne besede je podala podžupanja občine 

gostiteljice, ga. Maja Krajnik, slavnostni govornik pa je bil g. Janko Petrovič. Kulturni 

program so pripravili in izvedli učenci in učitelji 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 6 priznanj Civilne zaščite. 

25.5.2019 je v Krmelju potekalo XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 

pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 

Na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 

je iz Zasavja sodelovalo 5 ekip: 

-Ekipa prve pomoči RKS Območnega združenja Hrastnik, 

-Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Hrastnik, 

-Ekipa prve pomoči RKS Območnega združenja Trbovlje, 

-Ekipa II prve pomoči RKS Območnega združenja Zagorje ob Savi in 

-Ekipa III prve pomoči RKS Območnega združenja Zagorje ob Savi. 

 

Preverjanje je potekalo na štirih delovnih mestih. 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 naravnih in drugih nesreč. 

 

Na sami regijski prireditvi je potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb in društev, 

ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je med ekipami iz Zasavja pokazala ekipa 

Rdečega križa Območnega združenja Zagorje ob Savi II, drugo uvrščena je bila ekipa RKS 

OZ Zagorje ob Savi III., tretje mesto pa so zasedle ekipe Rdečega križa območnih združenje 



6 

 

Hrastnik in Trbovlje, ter občinska ekipa Civilne zaščite občine Hrastnik. Ekipa RKS OZ 

Zagorje ob Savi II. se je v začetku oktobra udeležila XXV. državnega preverjanja 

usposobljenosti ekip prve pomoči na Ptuju. 

 

5.1 USPOSABLJANJA 

 

Člani Občinskega štaba za Civilno zaščito so se 04.06. in 05.06. udeležili dvodnevnega 

dopolnilnega usposabljanja-vodenje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ob zemeljskih 

plazovih v izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu pri Ljubljani. 

 

En član Občinskega štaba za Civilno zaščito se je med 27.11. in 28.11. 2019 udeležil 

usposabljanja »Študija primera Kemis Vrhnika 2017«, ki je bilo ravno tako izvedeno v 

Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. 

 

V sklopu priprav na XVII Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 

zaščite in Rdečega križa se je enota Prve medicinske pomoči občine Hrastnik udeležila 

petdnevnega terenskega usposabljanja, ki je potekalo na Kalu.  
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5.2 INTERVENCIJE V LETU 2019 

 

Podnebne spremembe so tema, ki jo v številnih razpravah slišimo vsakodnevno. 

Najpogostejše naravne nesreče, ki so posledica podnebnih sprememb v Sloveniji in s tem tudi 

v naši občini, so predvsem poplave, neurja s točo in suša. V zadnjem času pa se pojavljajo 

tudi močni vetrovi. Pogosto so za to krive podnebne spremembe, ki pripeljejo do nastanka 

vremensko pogojenih ujm. Vprašanje, kakšno podnebje nas čaka v prihodnosti, si bomo 

zastavljali tudi v prihodnje.  

 

V lanskem letu smo se ponovno srečali z neurji, močnimi vetrovi, ki jih bo v prihodnje 

prej več kot manj in ujme nikakor ne bodo šibkejše.  

Enote zaščite in reševanja so v letu 2019 posredovale na 80 (80) intervencijah, tehnične 

intervencije 55 (52), požari ali eksplozije 14 (20), naravne nesreče 10 (3), nesreče z nevarnimi 

snovmi 1 (5). Pri vseh intervencijah so bile prisotne gasilske enote.  

Od vseh intervencij je PGD Hrastnik sodeloval na petinsedemdesetih intervencijah, PGD 

Dol pri Hrastniku na trinajstih intervencijah, PGD Marno na eni, PGD Turje na eni, PGD 

Prapretno pa v lanskem letu ni sodelovalo na nobeni intervenciji. PIGD Steklarna Hrastnik je 

sodelovala na dveh, PIGD Rudnik Hrastnik ter PIGD TKI pa na nobeni intervencije. Občinski 

štab za Civilno zaščito je bil v operativni sestavi aktiviran v dveh primerih. 

 

V občini Hrastnik se je dne 7.7.2019 v poznih popoldanskih urah razbesnelo močno 

neurje s točo in dežjem. Zaradi izredno intenzivnih padavin in močnega vetra so se je podrlo 

nekaj dreves, poškodovanih pa je tudi več lokalnih cest. Lokalno cesto Podkraj – Radeče je 

bilo potrebno zaradi zamašenih propustov in nanosov zemljine ter kamenja očistiti.  

V intervenciji ob neurju so bili aktivirani gasilci PGD Hrastnik, ki so odstranjevali podrta 

drevesa ter pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec d.o.o. 

 

V dopoldanskem času dne 12.05.2019 je na območju občine Hrastnik močan veter podrl 

več dreves ter poškodoval dva stanovanjska objekta. Gasilci PGD Hrastnik in PGD Dol pri 

Hrastniku so odstranjevali podrta drevesa iz lokalnih cest, podirali drevesa, ki so predstavljala 

nevarnost za ljudi ali premoženje, pokrivali strehe ter nameščali manjkajoče strešnike na 

stanovanjskih objektih.  

 

Najobsežnejša intervencija se je zgodila dne 2.9.2019 ko se je v poznih popoldanskih 

urah razbesnelo močno neurje z dežjem. Zaradi izredno intenzivnih padavin je voda zalila tri 

stanovanjske hiše na območju KS Boben-Čeče, poškodovanih in uničenih je več lokalnih cest, 

dve do take mere, da je bil onemogočen dostop z avtomobili do stanovanjskih hiš. 

Poškodovan je bil tudi vodovod do zaselka v Bobnu. Zaradi skaljenih zajetij je bil uveden 

ukrep prekuhavanja vode za zgornji del Hrastnika ter predela Čeč in Bobna.  
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V intervencijah ob neurju sta sodelovala dva društva Gasilske zveze Hrastnik z 8 vozili. 

Aktiviranih je bilo 15 gasilce, štab CZ v operativni sestavi, pogodbeno gradbeno podjetje 

AGM Nemec d.o.o ter Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik d.d.  

Dne 21. in 22. 12.2019 se je zaradi obilnega deževja sprožilo več zemeljskih plazov ter 

sklani podor na lokalni cesti LC 122011 Podkraj – Radeče. Lokalna cesta Podkraj – Radeče je 

bil zaradi sklanega podora neprevozna in zaprta za ves promet. 

V intervencijah ob odpravi posledic zemeljskih plazov je sodelovalo PGD Marno ter 

pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec. 
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6. POŽARNA VARNOST 

 

6.1 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 in 3 prostovoljna industrijska gasilska društva, ki v svojih vrstah skupaj združujejo 

404 gasilce, od tega 150 operativnih gasilcev. Gasilska mladina vodi svoje spiske v katerih se 

nahaja 94 pionirjev/pionirk oz. mladink/mladincev. 

 

Med Občino in teritorialnimi 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. PIGD-ju Rudnik Hrastnik v letu 2020 preneha 

dejavnost in se bo pripojil PIGD Prapretno. 

 

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. 

 

6.2 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, eno VGV, 

pet je kombijev za prevoz enot in opreme (GVM-1), dva manjša vozila za gašenje gozdnih 
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požarov (GVGP-1), novo gasilsko cisterno AC 35/60, eno starejšega letnika GVC 16/50, eno 

GVC 24/50 ter eno GVC 16/25. Pri svojem delu pa gasilci uporabljajo še pet gasilskih 

prikolic z opremo. 

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, 

2012-2015 ter 2015-2019 intenzivno nabavljala oprema (osebna zaščita, skupna zaščita, 

vozila, ostala oprema). Za leti 2019 in 2020 je bilo z vodstvom občine dogovorjeno, da se 

večina sredstev namenjenih za nabavo nove opreme nameni za izgradnjo novega gasilskega 

doma za potrebe PGD Dol pri Hrastniku.  

 

6.3 AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE HRASTNIK 

 

Mladinska komisija GZ Hrastnik: 

- povezuje mladino iz vseh 5 gasilskih društev. Predsedniki komisij in mentorji izobražujejo 

mlade gasilce in jih pripravljajo na tekmovanja oz. ostale aktivnosti. V mladinske 

komisije je včlanjenih 108 mladih gasilcev. 

- v zimskih mesecih so bili organizirani zbori mladih v gasilskih društvih 

- sodelovanje na posvetu mentorjev mladine v organizaciji GZS v Zrečah (18. in 19. 

1.2019) 

- v februarju je bil organiziran kviz gasilske mladine zasavske regije, katerega organizacijo 

je prevzela GZ Zagorje ob Savi. Mladina GZ Hrastnik je sodelovala s 14 ekipami-

trojkami, ekipa pionirjev PGD Dol pri Hrastniku je osvojila 2 mesto, ekipa mladincev 

PGD Dol pri Hrastniku pa 3. mesto. Državnega tekmovanja v kvizu se je udeležila ekipa 

pionirjev PGD Dol pri Hrastniku in dosegla 13. mesto 

- maja je mladina sodelovala na regijskem tekmovanju v orientaciji gasilske mladine v 

Čečah, v organizaciji GZ Trbovlje. Iz GZ Hrastnik je sodelovalo 14 ekip/trojk v 

kategorijah pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, pripravniki in pripravnice. Ekipa 

pripravnic PGD Turje je dosegla 3. mesto 

- vrsta ostalih aktivnosti mladinske komisije: redni sestanki Mladinske komisije GZ 

Hrastnik, redne gasilske vaje mladine po društvih 

- v Gorah je potekal tradicionalni Tabor gasilske mladine GZ Hrastnik, v dneh od 25.6. do 

29.6.2019, katerega se je udeležilo 33 mladih iz vseh petih društev. Vodstvo tabora je 

štelo 5 gasilcev, ki so skrbeli za organizacijske in varstvene zadeve, vsak dan pa so bili v 

delo vključeni tudi mentorji iz posameznih društev. Vsakodnevno so se mladim 

predstavljale razne službe, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (policija, vojska, 

Rdeči križ, kopalni dan,…). Vodstvo tabora, mentorji in ostali člani, ki so sodelovali pri 

pripravi tabora, izvedbi, pospravljanju so opravili 950 prostovoljnih delovnih ur. 
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- Jesensko zimske aktivnosti mladine: predavanja, srečanja s starši, kostanjev piknik, obisk 

ReCO, obisk PGE Celje, izdelava novoletnih voščilnic,… 

- Mladinec PGD Turje, Lovro Peklar je sodeloval na zaključni prireditvi ob 150 letnici 

gasilstva na Slovenskem v Cankarjevem domu, kjer je nastopil v skupini harmonikarjev 

 

Komisija za članice: 

- aktivnosti članic po posameznih gasilskih društvih 

- sodelovanje na posvetu članic posavske in zasavske regije v organizaciji GZ Zagorje ob 

Savi z zanimivimi temami. Posveta se je udeležilo 21 članic GZ Hrastnik. 

- redni sestanki komisije za članice GZ Hrastnik 

- sodelovanje na paradi ob 150. letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki 

- sodelovanje na zaključni prireditvi ob 150 letnici gasilstva na Slovenskem v mesecu 

novembru v Cankarjevem domu 

- predsednica in podpredsednica Komisije za članice GZ Hrastnik sta se v novembru (23. in 

24.) udeležili dvodnevnega posveta članic v organizaciji GZS v Zrečah 

- članice se vključujejo v delo operative, nepogrešljive so v društvenih dejavnostih 

- organizacija zaključka za članice GZ Hrastnik 

 

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 v oktobru 

- v aprilu je potekalo regijsko srečanje veteranov zasavske regije v organizaciji GZ 

Trbovlje, katerega so se udeležili predstavniki veteranov iz vseh društev. 

- v maju organizacija strokovne ekskurzije za starejše gasilce GZ Hrastnik z ogledom 

Muzeja Brežice, Letalske baze v Cerkljah, Kostanjevica. 

- 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  

- redni tedenski sestanki Izvršilnega odbora GZ Hrastnik (vsak ponedeljek ob 14:00 uri na 

sedežu GZ Hrastnik) 

- priprava in izvedba razpisa za zaposlitev gasilca v poklicnem jedru GZ Hrastnik, kot 

nadomeščanje zaposlenega gasilca v bolniškem staležu, z možnostjo kasnejše redne 

zaposlitve. Po izbiri kandidata je ta pred podpisom pogodbe podal odstop od zaposlitve. 

Razpis se ponovi v Januarju 2020. 

- sodelovanje vodstvenega kadra na občnih zborih društev, skupščinah sosednjih GZ, 

posvetih v organizaciji GZ Slovenije, sodelovanje člana na Plenumu GZS v Tolminu,  
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- organizacija udeležbe članic in članov GZ Hrastnik na paradi ob 150 letnici gasilstva na 

Slovenskem (september) in udeležba na zaključni prireditvi v Cankarjevem domu 

(november) 

- zavarovanje operativnih članov, zavarovanje mladine, zavarovanje vozil, opreme, 

objektov 

- sodelovanje predsednika, poveljnika, tajnika in predsednika Komisije za veterane pri GZ 

na sestankih regijskega sveta gasilskih zvez zasavske regije in sestankih regijskega 

poveljstva 

- pomoč pri organizaciji gasilskih pogrebov 

- sodelovanje s pobrateno GZ Šaleške doline  

- sodelovanje na proslavi ob Dnevu CZ v Trbovljah 

- krepitev odnosov s pobrateno GZ Šaleške doline in sodelovanje na Dnevu gasilca v 

Velenju 

- sklic Komisije za priznanja in odlikovanja GZ Hrastnik in obravnava predlogov priznanj 

in odlikovanj 

 

Investicijska vlaganja v gasilske domove, poligon, gradnja gasilskega doma.. 

- V okviru finančnih možnosti se je izvajajo vzdrževalna dela in energetske sanacije prostorov 

oz. gasilskih domov. 

+PGD Hrastnik:  

- urejanje prostorov po zaključku razširitve garaže za vozila GVC 

- ureditev prostorov skladišča za PGD in CZ 

- v letu 2019 je društvo pridobilo 3.000,00 proračunskih investicijskih sredstev iz naslova 

postavke vlaganja v gasilske domove 

+ PGD Dol pri Hrastniku: začetek gradnje novega gasilskega doma 

+ PGD Turje: urejanje dokumentacije – uporabno dovoljenje za gasilski dom 

 

Poveljstvo: 

- priprava programa dela za leto 2019 

- redni sestanki poveljstva GZ Hrastnik (2 samostojna sestanka, skupni sestanki z UO GZ 

Hrastnik) 

- sodelovanje operativnih gasilcev na nivoju regije (skupni sestanki, skupna usposabljanja) 

- sodelovanje poveljnika GZ in članov štaba na sestankih OŠCZ Občine Hrastnik, udeležba 

na dvodnevnem usposabljanju za člane OŠCZ Hrastnik – Ig 

- nadaljevanje zagotavljanja 24-urne dežurne službe, katero zagotavljata zaposlena 

gasilca na GZ Hrastnik ter operativni gasilci PGD Hrastnik in PGD Dol pri 

Hrastniku 

- sodelovanje operativnih gasilcev na strokovnih izobraževalnih dnevih na Rogli 

- ogled sejma ZiR v Postojni 

- USPOSABLJANJE (januar –december): 

Vrsta tečaja Kraj 

izvajanja 

PGD/PIGD Število 

tečajnikov 

Usposabljanje Uporabnik IDA Ig Dol pri Hrastniku 3 
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Usposabljanje Tehnično reševanje Ig Dol pri Hrastniku 1 

Usposabljanje Nevarne snovi Ig Hrastnik 1 

Usposabljanje Gašenje notr. požarov-

modul B 

Ig Steklarna Hrastnik 1 

Usposabljanje Gašenje notr. požarov-

modul B 

Ig Steklarna Hrastnik 2 

Usposabljanje Tehnično reševanje Ig Dol pri Hrastniku 1 

Tečaj za bolničarja Hrastnik Dol pri Hrastniku 1 

Usposabljanje Gašenje notr. požarov-

modul A 

Ig Hrastnik 

Marno 

1 

1 

Usposabljanje gasilcev za delo z 

motorno žago 

priznano Marno 1 

Tečaj Reševanje iz višin in globin priznano Marno 1 

Usposabljanje Nevarne snovi priznano Marno 1 

Usposabljanje Gasilec Preventivec Ig Hrastnik 1 

 

- zagotavljanje terminov opravljanja zdravniških pregledov za operativne člane,  

- zagotavljanje pregledov gasilske opreme in testiranj 

- redne gasilske vaje po PGD/PIGD 

- izvedba večje gasilske vaje v podjetju TKI Hrastnik (več društev, avtolestev PGD Trbovlje – 

mesto) 

- GZ Hrastnik je organizirala tečaj za operativnega gasilca. Tečaj je potekal  v prvem polletju 

leta 2019 (skupaj 149 ur). Uspešno zaključilo 19 tečajnikov (13 tečajnikov GZ Hrastnik: od 

tega 3 x PGD Hrastnik, 6 x PGD Dol pri Hrastniku, 2 x PGD Turje, 2 x PIGD TKI Hrastnik.) 

in 6 tečajnikov PGD Trbovlje – mesto.  Vsi, ki so opravili tečaj, imajo možnost nadaljevanja 

usposabljanja za specialnosti (IDA, tehnično reševanje,…). Za nemoten potek tečaja je 

skrbelo 12 predavateljev in 14 inštruktorjev, ob pomoči še ostalih operativnih članov. 

- GZ Zagorje ob Savi je organizirala tečaj za Nižjega gasilskega častnika, katerega se je 

udeležilo 6 članov iz GZ Hrastnik, ki so tečaj uspešno opravili (3 x PGD Hrastnik, 1 x PIGD 

Steklarna Hrastnik, 1 x PGD Turje, 1 x PGD Dol pri Hrastniku) 

- priprava ekip za tekmovanja in treningi na poligonu 

-organizacija in izvedba regijskega gasilskega tekmovanja za vse kategorije v športnem 

parku na Logu 

- sodelovanje PIGD Rudnik Hrastnik na tekmovanju Geres  

- aktivnosti sodnikov na tekmovanjih sosednjih GZ 

- 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 – tema: Požarna varnost v 

večstanovanjskih objektih 
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- obiski prvošolcev in mladih iz vrtca v gasilskih društvih Hrastnik, Dol pri Hrastniku, PIGD 

Rudnik Hrastnik 

- 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 

- društva so organizirala samostojne in meddruštvene vaje 

- pregled objektov in ustanov, skladnost s predloženimi požarnimi načrti 

- pregled intervencijskih poti, intervencijskih postavitvenih mest, prevoznost poti (strnjena 

mestna naselja, dovozne ceste po KS, ustanove, ..) 

 

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 analizah intervencij 

* vzdrževanje vozil in opreme poteka preko celega leta (servisni roki) ali ob okvarah 

* nabava gasilske zaščitne in reševalne opreme  

* uspešno sodelovali na razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme s 

strani GZS in Uprave RS za zaščito in reševanje.  

+ PGD Hrastnik: 

- aktivnosti glede ureditve vozila Land Rover Defender, katerega je društvo prejelo v 

brezplačno uporabo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje 

- priprava vozila (demontaža, ličenje, opremljanje) – več  

- ureditev vozila s tipizirano nadgradnjo za vozilo VGV, (Premier Adria Ljubljana) 

- vozilo je bilo konec julija homologirano in prijavljeno v promet, v avgustu prevzem vozila 

* Nabava eksplozimetra-merilca plinov Drager X-am 8000. Pomoč pri nakupu je delno 

omogočila Zavarovalnica Triglav z nepovratnimi sredstvi iz naslova preventive. 

* Nabava gasilske opreme za gasilska društva: vrednost nabavljene opreme v višini cca 

31.000,00 € 

+ Iz naslova URSZiR smo iz sredstev požarnega sklada pridobili MTS, ki so bila razdeljena 

med društva:  

- 1 kos Ročna radijska postaja Motorola DP 4800E 

- 1 kos Mobilna radijska postaja Motorola DM 4600E 

- 4 kos Pozivnik  

* pomoč pri nabavi opreme s strani Občine Hrastnik/OŠ CZ občine Hrastnik: zamenjava 

poškodovane ali uničene opreme, nabava potrošnega materiala,   

 

6.4 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 
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 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. 
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7. 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. 

 

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. 
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8. POJASNILO POJMOV IN KRATIC 

 CZ – civilna zaščita je enoten sistem zagotavljanja reševanja in pomoči ob 

 PGD – prostovoljno gasilsko društvo 

 OŠCZ – Občinski štab za Civilno zaščito 

 IRSVNDN – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

 

Pripravil: 

Aleš Venko  

 

 

Hrastnik, marec 2020                                                                         OBČINSKI ŠTAB 

                                                                                                           ZA CIVILNO ZAŠČITO 


