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POVZETEK
Gasilska sluţba je od ustanovitve pa vse do danes dokazala, da brez poţrtvovalnosti in
prostovoljnih gasilcev ne bi tako uspešno delovala pred naravnimi in drugimi
nesrečami. To dokazuje, da je pripravljenost gasilcev priskočiti na pomoč ob kakršnikoli
nesreči vrednota, ki se je ne glede na velike druţbene spremembe ohranila.
Gasilstvo je danes najbolj organiziran del sistema, saj ob naravnih in drugih nesrečah
opravlja več kot 80 odstotkov vseh nalog, uvršča se med razvito, moderno in sposobno
sluţbo, ki ima sodobno opremo za reševanje še tako teţkih problemov tako na
področju poţarnega varstva kot tudi na področju zaščite in reševanja.
Gasilske sluţbe pa ne bremenijo samo poţari in nesreče, ampak se morajo ravnati tudi
po nalogah, ki jih predpisujejo zakoni. Gasilska zveza prevzema skupne naloge, ki so
predpisane z Zakonom o gasilstvu, s Statutom Gasilske zveze Slovenije, s pravili
gasilske sluţbe in drugimi predpisi ter statuti prostovoljnih gasilskih društev.
Ţivimo v času, ko nevarnost nesreč postaja globalni problem človeštva, predvsem
zaradi povečane interakcije hidrometeoroloških, geoloških in drugih naravoslovnih
pojavov s prostorskimi, sociološkimi, ekonomskimi in okoljskimi ranljivostmi. Zaradi
tega lahko opravičujemo vedno večji poudarek na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami na medresorski usklajenosti in vključevanju znanosti in doseţkov
razvoja v zmanjševanje nesreč in pripravljenost nanje ter v postopke za učinkovito
ukrepanje ob njih.
Strateško varnostno okolje Republike Slovenije se čedalje hitreje spreminja.
Nestabilnost, groţnje in tveganje, ki iz tega izhajajo, predstavljajo glavni izziv globalni
varnosti, s tem pa tudi varnosti Republike Slovenije. Pomen klasičnih vojaških groţenj
se sicer zmanjšuje, dolgoročno pa jih še vedno ni mogoče povsem izključiti.
Moderne oblike ogroţanja varnosti vse bolj nadomeščajo klasične vojaške oblike.
Glavne značilnosti modernih oblik so asimetričnost delovanja, vsestranskost,
nadnacionalni značaj, raznovrstnost in nedoločljivost struktur, vse večja stopnja
organiziranosti nevarnih druţbenih skupin ter njihova spretnost v uporabi sodobnih
komunikacij. Nekatere hujše oblike navedenih groţenj lahko v temeljih zamajejo
stabilnost celih drţav. Za obvladovanje navedenih groţenj so poleg vojaških in
policijskih ukrepov vse bolj pomembni politični, pravni, gospodarski, trgovinski,
zdravstveni, socialni, kulturni in okoljevarstveni ukrepi, boj proti revščini in
izobraţevanje.
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ABSTRACT
Since its founding and until today, the fire-fighting service has showed that without
self-sacrifice and without a voluntary work of the fire-fighters it would never be able to
operate so successfully in the event of natural and other disasters. This is a proof how
the willingness of fire-fighters to offer help in any kind of disaster is an important value
which has been preserved in spite of significant changes in our society.
Nowadays, the fire-fighting service is by far the best organised part of the system,
performing more than 80-percent of all tasks both in natural and other disasters.
Moreover, it can be classified as well-developed, modern and competent service with
advanced lifesaving equipment acting in most demanding circumstances either in the
sphere of fire protection or in the field of protection and rescue.
Nevertheless, extinguishing fires and rescuing lives in various disasters are not the only
tasks of fire-fighters. There are of course also other tasks imposed by the law. Namely,
the fire-fighting association takes-over common tasks as prescribed by the Fire-fighting
Act, the Statute of the Fire-fighting Association of Slovenia, by the Rules on Firefighting Services as well as by other provisions and statutes of several voluntary firefighting societies.
We all live in times when the threat of disasters becomes more and more a global
problem of humanity. The reason for that is to be found above all in the increased
interaction of hydro-meteorological, geological and other natural phenomena with
environmental, sociological, economical and environmental vulnerability. Because of
that, the increasing emphasis put on the protection against natural and other disasters
as form of cooperation between different departments and the introduction of
achievements in the sphere of science, aimed at reducing the number of disasters and
increasing the readiness and the skills for facing them, can all be well justified.
The strategic safety environment of the Republic of Slovenia is increasingly changing.
Instability, threats and risks emerging out of these circumstances represent the main
challenge to global security and as a consequence, the main challenge to the security
of Slovenia. On the one side, the occurrence of a classical military threat is
considerably decreasing; however, it cannot be excluded on a long term run.
The classical military threats are being more and more often replaced by modern forms
of threats to safety. The main characteristics of the above-mentioned modern forms
are the asymmetric way of operation, their versatility, the above-national character,
the variability and indefiniteness of structures, as well as an increasing degree of
organisation within dangerous social groups and their skill in the field of up-to-date
means of communication. Some more sophisticated forms of the above mentioned
threads can shake the stability of a whole series of states. In order to assume the
iv

command over the threats mentioned above, in addition to military and police
measures, also the political, legal, economic, commercial, health-, social and
environmental measures are constantly gaining importance, as well the fight against
poverty and the promotion of education.
Key words: .
Organisation, fire-fighting, region, association, alarming, categorization, status,
financing, legislation, duties, rights
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1 UVOD
Izbira teme magistrske naloge niti slučajno ni naključje, saj sem tudi sam prostovoljni
gasilec in večkrat se mi postavljajo vprašanja, povezana s sistemom za zaščito in
reševanje v Sloveniji, natančneje vprašanja, povezana s humanostjo in organiziranostjo
te dejavnosti.
Gasilstvo je za marsikoga slovenski nacionalni šport. Malo oziroma vse manj je ljudi, ki
gasilstvo jemljejo, in nas gasilce vidijo, kot pomemben člen v številnem naboru
organizacij in društev, ki so dejavna na področju zaščite in reševanja.
Tehnološki razvoj, globalizacija in vse večja prodornost medijev nas silijo v razmislek o
regionalizmu, pokrajinizaciji, regionalni samoupravi, reformah, subsidiarnosti,
demokraciji idr. Vse to me je pripeljalo do tega, da sem začel razmišljati o strateških
rešitvah nastalih problemov in o moţnih pristopih k problemom, saj je sistem zaščite in
reševanja tako zapleten in nedorečen prav pri vprašanju zagotavljanja kadrovske
podpore. Kadrovska podpora je lahko včasih tudi neučinkovita. Prostovoljci smo vse
prevečkrat premalo izobraţeni in se ne zavedamo, da je znanje vedno potrebno in ga
nikoli ni dovolj, uporabno pa je na vseh ravneh organizacije; seveda je
najpomembnejše tisto, ki je zasidrano globoko v reševalcu in ga ne zapusti niti pod
največjimi psihičnimi obremenitvami. Ko govorimo o znanju, naj omenim, da mora vsak
navaden operativni prostovoljni gasilec porabiti teden dni svojega letnega dopusta za
obisk tečajev in obnovitvenih tečajev. Vse to pa je pogojeno z dobro voljo delodajalca
in če se v terminu, ko mora gasilec na izobraţevanje, kaj zalomi, se gasilcu vse hitro
premakne za 5–8 mesecev.
Vse več vprašanj se zastavlja okrog racionalizacije, ekonomičnosti, učinkovitosti pa tudi
smotrnosti razvoja večjih regijskih »baz» v skladu z delitvijo Slovenije na pokrajine. O
vsem zapisanem govori naloga, katera je nastala v upanju boljših časov za slovensko
prostovoljno gasilstvo.
Kot problem raziskovanja sem videl neustrezen odnos in nespoštovanje
prostovoljnega gasilca operativca kot tudi neopredeljen sistem zaščite in reševanja v
primeru prostovoljnih gasilcev in drugih humanitarnih zdruţenj.
Predmet raziskovanja so mi predstavljala vse pogostejša vprašanja, povezana z
naraščanjem decentralizacije v drţavi in razmišljanje o čim bolj kakovostni in
učinkovitejši moţnosti nudenja nesebične pomoči slehernemu posamezniku, ki bi v
danem trenutku bil potreben pomoči gasilcev.
Priznati je treba, da smo vse dosedanje naravne in druge katastrofe v veliki meri, če
drugače ne, vsaj kadrovsko, dopolnili in delno rešili ravno prostovoljci, pa naj si bo
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gasilci, gorski reševalci, pripadniki civilne zaščite, jamarski reševalci itd. Ravno tukaj je
jedro moje naloge. Ravno tukaj nisem zasledil nobene raziskave ki bi v duhu
povezovanja gasilstva in civilne zaščite ponazarjala koliko gasilskih društev, kakšnih
kategorij, z kakšnim znanjem in opremo je zdruţenih v posamezni izpostavi URSZR.
Leta 1998 je bila narejena zelo podrobna mednarodna primerjava sistemov za zaščito
prebivalstva katera je zajela Švico, Nemčijo, Finsko, Francijo, Avstrijo in Švedsko, od
tedaj dalje pa nobene tako podrobne, narejena je bila tudi raziskava slovenskega
gasilstva v letu 2000 a je tudi ta ţe zastarela še najboljši pribliţek stanja slovenskega
gasilstva je poročilo predsedstva petnajstemu kongresu Gasilske zveze Slovenije iz leta
2008, nekatera podatke sem tudi črpal iz teh raziskav, manjkajoče podatke ključnega
pomena, pa sem pridobil s pomočjo lastne raziskave.
V nalogi bi rad dokazal, ovrednotil smotrnost prostovoljstva, smotrnost prostovoljnega
gasilca v oţjem smislu, se vprašal, kdo sploh je človek, ki 30–40 let svojega ţivljenja,
svojega prostega časa posveti koristi druţbe, koristi vseh, in to zastonj, prostovoljno,
kdo je človek, ki nastavlja svoje telo poškodbam, opeklinam, udarcem, svoja pljuča
dimu in strupom, kdo je ta, ki se ponoči zbuja zaradi posredovanja pri prometnih
nesrečah.
Za raziskavo obravnavanega področja sem opredelil naslednje hipoteze:
H 1:

Prostovoljno gasilstvo ni ustrezno obravnavano in ovrednoteno.

H 2:

Uveljavitev pokrajin v Sloveniji bo zahtevala prilagoditev sistema za
zaščito in reševanje.

H 3:

Prostovoljna gasilska društva v Sloveniji ne izpolnjujejo svoje
funkcije, ker so premajhna in preveč razdrobljena.

Postavljene hipoteze bom preveril s pomočjo analize literature različnih avtorjev in
poročil organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarnim delom in prostovoljstvom na raznih
ravneh v drţavi. Hkrati sem primerjal sistem zaščite in reševanja v Sloveniji s prakso, ki
jo imajo na področju zaščite in reševanja v mojem delu izbrane drţave.
Namen magistrske naloge je preučiti sedanjo zakonodajo in status samega
prostovoljstva ter organizacijo samega sistema, in sicer tako doma kot v nekaterih
drţavah EU.
Cilj magistrske naloge je postavitev temeljev za pereča vprašanja, katera se nanašajo
na rešitve prostovoljnega operativnega gasilstva in s pomočjo literature, spoznanj iz
prakse ter z intervjuji in anketo ovrednotiti delo prostovoljcev; prav tako pa preučitev
organiziranosti uprave za zaščito in reševanje v Republiki Sloveniji s poudarkom na
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organizaciji gasilske sluţbe in postavitev novega sistema klasifikacije in organizacije
gasilstva.
Metode dela, uporabljene pri izdelavi magistrske naloge, so naslednje:
-

METODA DESKRIPTIVNEGA PRISTOPA. Opisal sem strukturo in delovanje
sistema za zaščito in reševanje v Sloveniji.

-

METODA ANALIZE IN SINTEZE. S to metodo sem spoznaval, odkrival in
preučeval primere in znanstvene resnice ter dobljeno strnil v ugotovitvah
raziskave obstoječega stanja in jih upošteval pri predlogih sprememb.

-

PRIMERJALNA METODA. Primerjal sem slovenski sistem zaščite in reševanja
s sistemom, katerega se posluţujejo druge evropske drţave.

-

ANKETNA METODA IN METODA INTERVJUJA. Anketiral in intervjuval sem
ljudi, ki v sistemu zaščite in reševanja v Sloveniji zasedajo ključna delovna
mesta.

Magistrsko delo je zasnovano kot pregledna raziskava, ki na sistematičen, teoretičen in
praktičen način prikazuje društva in organizacije, povezane v sistem zaščite in
reševanja. Temo magistrskega dela obravnavam v 12-ih poglavjih.
V uvodu predstavim glavno tematiko in temeljna vprašanja. Sledijo postavitev hipotez,
namen in cilji magistrskega dela ter predstavitev splošne strukture dela po poglavjih.
Drugo poglavje govori o vlogi in pomenu zaščite in reševanja v sodobni druţbi. V
tretjem poglavju, v katerem obravnavam sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, opišem pravne okvirje in pristojnosti s strani drţave. Predstavim tudi
delovanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot tudi sektorje, ki pod
to upravo spadajo. Predstavim izpostave Uprave za zaščito in reševanje in Inšpektorat
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na koncu tretjega poglavja obravnavam
organiziranost na lokalni ravni.
V četrtem poglavju opišem in predstavim organizacije in društva v sistemu zaščite in
reševanja v Republiki Sloveniji. Tako so v sklopu tega poglavja predstavljene enote za
hitro intervencijo, splošne reševalne enote in sluţbe, posebne reševalne enote in
sluţbe, Civilna zaščita ter Gasilska zveza Slovenije.
Peto poglavje je namenjeno gasilstvu. V njem predstavim dejavnost gasilske
organizacije, poklicno in prostovoljno gasilstvo, izobraţevanje, pooblastila in dolţnosti
gasilca. Predstavim tudi gasilske enote v gospodarskih druţbah. Opisane so pristojnosti
nosilcev zaščite, reševanja in pomoči kot tudi financiranje gasilstva.
3

Šesto poglavje govori o gasilstvu v izbranih drţavah EU in o načinu mednarodnega
sodelovanja.
Sedmo poglavje vsebuje predstavitev raziskave stanja na področju gasilstva v Republiki
Sloveniji v luči nove politične in upravne organiziranosti. V tem poglavju najprej
obravnavam regionalizem in cilje regionalizma, nadaljujem s predstavitvijo regij in z
opisom regionalizacije, decentralizacije in subsidiarnosti. Predstavim premike in razvoj
na informacijskem in komunikacijskem področju Gasilske zveze Slovenije, opišem
aplikativni streţnik spin, nadaljujem z opisom premikov zakonodaje obravnavane
tematike kot tudi problema statusa prostovoljnega gasilca. Predstavim raziskavo
organiziranosti, zaščite in reševanja po regijah, raziskavo stopnje pripravljenosti
gasilskih enot ter kategorizacijo slovenskega gasilstva.
V osmem poglavju povzamem rezultate raziskav in predstavim predlog nove
organiziranosti slovenskega gasilstva.
Deveto poglavje je namenjeno preveritvi postavljenih hipotez.
V desetem poglavju magistrskega dela je prikazan prispevek k stroki in znanosti, v
poglavju zatem pa je opredeljena uporabnost rezultatov raziskave.
Zaključek sem strnil v dvanajsto poglavje ter svojo nalogo zaključil s seznamom
uporabljene literature, virov, pogosto uporabljenih pojmov in kratic, anketnim
vprašalnikom in dovolili za uporabo podatkov.
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2 VLOGA IN POMEN ZAŠČITE IN REŠEVANJA V SODOBNI
DRUŢBI
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je eden od mehanizmov zagotavljanja
varnosti sodobne druţbe. Strateško varnostno okolje Republike Slovenije se vse hitreje
spreminja. Nestabilnost, groţnje in tveganje, ki iz tega izhajajo, predstavljajo glavni
izziv globalni varnosti, s tem pa tudi varnosti Republike Slovenije. Pomen klasičnih
vojaških groţenj se sicer zmanjšuje, dolgoročno pa jih še vedno ni mogoče povsem
izključiti (Bilten Slovenske vojske, 2007, str. 23.)
Današnje pojmovanje varnosti je celostno, za njegovo obravnavo se pogosto uporablja
sistemski pristop, kateri vključuje vse vidike človekovega obstoja in delovanja v druţbi
(gospodarsko, socialno, politično, izobraţevalno, obrambno idr.) kot tudi vse oblike
povezovanja in druţbenega angaţiranja (regionalno, nacionalno, mednarodno in
svetovno/globalno) (Evropska varnost. 1998, str 15).
Pripravljenost na nesreče obsega spremljanje in proučevanje nevarnosti ter moţnosti
zaščite pred njimi. Vključuje opazovanje, obveščanje in alarmiranje prebivalstva ob
nesrečah, organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito. Obsega tudi zagotavljanje
zalog zaščitnih sredstev in reševalne opreme ter sredstev človekoljubne pomoči,
pripravo načrtov zaščite in reševanja ter načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov.
V Doktrini zaščite, reševanja in pomoči (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo
MO, št. 807-00-5/2000-6, 22. 05. 2002.) vidimo, da lokalne skupnosti, v katerih je
teţišče zaščite, reševanja in pomoči, načrtujejo in zagotavljajo pripravljenost na
nesreče v skladu z ocenami varnostnega tveganja na podlagi globalnih ocen
ogroţenosti, ki jih izdela pristojni drţavni organ. Pri tem upoštevajo zlasti tveganje, ki
se na njihovem območju pojavlja najpogosteje in lahko povzroči najhujše posledice.
Upoštevajo tudi tveganje s specifičnimi posledicami (industrijske nesreče).
Podlaga za načrtovanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter drugih oblik
varstva pred nesrečami so dolgoročno usmerjene interdisciplinarne raziskave vzrokov,
pojavnih oblik in posledic nesreč ter moţnih preventivnih ukrepov. Podlaga so tudi
rezultati proučevanja pravnih, ekonomskih, socialnih, psiholoških in drugih vidikov
nesreč, ki dajejo odgovore na vprašanja o učinkovitosti in ustreznosti ukrepanja. Z
raziskavami se določajo merila in standardi za zagotavljanje varnosti pred nesrečami.
Podlaga za načrtovanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči so tudi študije
posameznih primerov nesreč. Opirati se je treba tudi na izkušnje iz preteklih nesreč, pri
čemer je treba upoštevati vse razpoloţljive vire. Modele, scenarije in načrte zaščite in
reševanja pa je treba preverjati v dejanskih razmerah ob nesrečah (Doktrina zaščite,
reševanja in pomoči. Gradivo MO, št. 807-00-5/2000-6, 22. 05. 2002).
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 CILJI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Temeljni cilj zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, ţivali, materialne in druge
dobrine ter okolje pred nesrečami oziroma uničenjem, poškodbami in drugimi
posledicami nesreč ter ublaţiti njihove posledice.
Temeljni cilj se uresničuje (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo MO, št. 80700-5/2000-6, 22. 05. 2002):
 s preventivno dejavnostjo,
 z vzpostavitvijo in vzdrţevanjem pripravljenosti za ukrepanje,
 z opazovanjem, obveščanjem in alarmiranjem,
 z zaščito, reševanjem in pomočjo,
 z odpravljanjem posledic nesreč.

2 . 1 PREVENTIVNA DEJAVNOST IN PRIPRAVLJENOST NA UKREPANJE
V Doktrini zaščite, reševanja in pomoči je naveden cilj preventivne dejavnosti, ki je
preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostno tveganje. Preventivno delovanje obsega
organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter dejavnosti, da se prepreči nastanek
posameznih nesreč ali vsaj ublaţi njihove posledice oziroma olajša izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči, če do nesreče pride.
Preventivo izvajajo pristojna ministrstva, lokalne skupnosti ter gospodarske druţbe,
zavodi in druge organizacije, v skladu s svojo dejavnostjo. Ministri so neposredno
odgovorni za usmerjanje, izvajanje in stanje preventivnih ukrepov in aktivnosti v
dejavnosti iz njihove pristojnosti. Preventivne ukrepe in dejavnosti ureja področna
zakonodaja, načrtujejo pa se v programih in načrtih varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami oziroma v razvojnih načrtih, ki se nanašajo na posamezne dejavnosti.
Pripravljenost za ukrepanje obsega načrte zaščite in reševanja ter druge oblike
pripravljenosti, ki omogočajo čim hitrejši odziv in učinkovito ukrepanje ob nesreči
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Predpogoj za zagotavljanje pripravljenosti je tudi ustrezna organizacija, opremljenost in
usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, glede na vrsto in obseg nesreč na
območju, na katerem so te sile ustanovljene. Sem spadajo tudi prostorski, gradbeni in
drugi tehnični ukrepi, s katerimi se posamezna območja, naselja in objekti zgradijo,
uredijo in opremijo, tako da se ob nesrečah preprečijo človeške ţrtve in večja
materialna škoda ter da se omogoči učinkovito delovanje reševalnih sluţb. Navedeni
ukrepi se upoštevajo pri pripravi prostorskih planov ter projektiranju in graditvi
objektov. Pri načrtovanju posegov v prostor se mora upoštevati omejitev rabe prostora
zaradi prevelikega varnostnega tveganja (omejitev dejavnosti in gradnje na potresnih,
poplavnih in plazovitih območjih), območja izključene rabe prostora (vadbišča,
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logistična središča) ter območja moţne izključene rabe prostora (začasna prebivališča,
območja odlaganja onesnaţenega materiala in nevarnih snovi, odlaganje ruševin)
(Poročila strokovnih komisij; pripravljenost na ukrepe ob izrednem dogodku, poročilo
IRRT, 2008).
Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja tudi z izgradnjo zaklonišč, s pripravami za
evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroţenih prebivalcev, tehničnimi in drugimi sredstvi
za osebno in skupinsko radiološko, kemijsko in biološko zaščito ter zaščito nepremične
in premične kulturne dediščine. Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in
drugih ogroţenih naseljih ter v objektih, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti
širšega pomena, kot so zdravstvo, šolstvo, telekomunikacije, energetika, javni promet
in podobno.
Pripravljenost za ukrepanje zagotavljajo ministrstva in drugi drţavni organi, lokalne
skupnosti ter gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije v skladu s svojo
dejavnostjo in pristojnostmi. K pripravljenosti za ukrepanje prispevajo tudi drţavljani z
zagotavljanjem sredstev za osebno in vzajemno zaščito(Doktrina zaščite, reševanja in
pomoči. Gradivo MO, št. 807-00-5/2000-6, 22. 05. 2002).

 Zaščitni ukrepi
V okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo prostorski,
urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, evakuacija, sprejem in oskrba ogroţenih,
radiološka, kemijska in biološka zaščita, zaklanjanje ter zaščita kulturne dediščine.
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se kot preventivni ukrepi
uveljavljajo predvsem pri načrtovanju ter urejanju prostora in naselij ter pri graditvi
objektov, s katerimi naj bi preprečili oziroma zmanjšali škodljive vplive naravnih in
drugih nesreč ter omogočili uspešno zaščito, reševanje in pomoč.
Preventivno delovanje je usmerjeno predvsem k naslednjim ciljem:
 napovedovanju in zgodnjemu odkrivanju nevarnosti;
 odstranitvi nevarnosti oziroma zmanjšanju stopnje nevarnosti;
 ublaţitvi posledic nesreče;
 lokaliziranju in omejitvi območja nesreče;
 zagotavljanju tehničnih in drugih moţnosti za izvajanje zaščitnih in reševalnih
akcij;
 pospeševanju aktivnosti za urejanje ţivljenjskih razmer ob nesreči;
 obnovi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
Velik pomen imajo tudi ukrepi za zaščito kulturne dediščine, zlasti snemanje
pomembnih arhivov, rokopisov, gradbenih načrtov, slik, fotografskih in
fotogrametričnih zapisov na mikrofilm in druge medije, njihova zaščita pred poţari in
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drugimi nesrečami ter priprava ustreznih zaklonišč za varno shranjevanje posebno
dragocenih in nenadomestljivih kulturnih dobrin (UŠENIČNIK, Bojan, Ljubljana, 1994,
str. 21).

 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se organizira kot enoten podsistem za
odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in
alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah. Sestavljajo ga
informacijski in telekomunikacijski sistem, centri za obveščanje ter sredstva za
alarmiranje. Sistem deluje neprekinjeno v potrebnem obsegu, po potrebi pa se aktivira
v celoti (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo MO, št. 807-00-5/2000-6, 22.
05. 2002).
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3 SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Z zakonodajo, ki je bila sprejeta po letu 1992, je bil sistem zaščite in reševanja v
Sloveniji izločen iz obrambnega sistema z namenom, da se organizira kot celovita
interdisciplinarna dejavnost ter da se vse reševalne sluţbe in druge namensko
organizirane sile za zaščito, reševanje in pomoč poveţejo v organizacijsko in
funkcionalno enoten sistem. Tako so se na tem področju odprle moţnosti najširšega
sodelovanja nevladnih organizacij ter moţnosti postavitve in uporabe skupne
telekomunikacijske, informacijske, izobraţevalne in druge infrastrukture. Temeljna
usmeritev in naloga sistema je formalnopravno postala preventiva, teţišče delovanja pa
je v lokalnih skupnostih. Tako nacionalno varnostni sistem Republike Slovenije zajema
obrambni sistem, iz obrambnega sistema izločen sistem zaščite in reševanja ter
varnostni sistem (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Slika 1 – Prikaz sestave nacionalne varnosti

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008.

Geografska lega naše drţave na stičišču Sredozemlja, alpskega sveta in Panonske
niţine je sicer zelo ugodna, saj povezuje različne regije, narode in kulture, hkrati pa
pomeni večjo potresno, poplavno, poţarno in drugo ogroţenost. Zato je davek, ki ga
plačujemo zaradi naravnih in drugih nesreč, velik in v Sloveniji znaša povprečno več
kot 2 odstotka bruto druţbenega proizvoda letno.
Nevarnosti naravnih nesreč so se naši predniki in oblasti, ki so jim vladale, zavedali.
Zato so se začeli z njimi ţe zelo zgodaj organizirano bojevati. Prvi zametki poţarnega
varstva oz. gasilstva so se pojavili v sedemnajstem stoletju, začetki humanitarnih
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organizacij pa segajo v čas, ko je na območjih, kjer ţivimo Slovenci, vladala AvstroOgrska. Civilna zaščita je nastala konec šestdesetih let prejšnjega stoletja v skupni
drţavi. Njeni snovalci v takratnem glavnem mestu so si jo zamislili kot organizacijo, ki
bo skrbela za zaščito in reševanje ljudi ter njihovega imetja v vojnih razmerah
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Toda Civilna zaščita je v Sloveniji razširila svoje delovanje tudi na področje varstva
pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami.
Dobro operativno usposobljenost je Civilna zaščita v Sloveniji pokazala ob številnih
nesrečah. Na pomoč je priskočila tudi prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je jeseni
leta 2000 prizadel zemeljski plaz.
Temu je bilo potrebno prilagoditi njeno organizacijo in tehnično opremljenost,
poskrbeti za širšo usposobljenost njenih pripadnikov, predvsem pa za tesnejše
sodelovanje različnih strokovnih, znanstvenoraziskovalnih in drugih ustanov. Svojo
dobro operativno usposobljenost je Civilna zaščita v Sloveniji pokazala ob številnih
nesrečah in seveda tudi v vojni za Slovenijo.
Podobno kot na obrambnem in drugih področjih so bile ustrezne priprave ţe pred
razglasitvijo osamosvojitve izvedene tudi na področju Civilne zaščite za primer, če bi
prišlo ob osamosvojitvi do zaostritve razmer, vključno ob predpostavki, da bi se
osamosvojitev poskušala preprečiti s silo. Celotna dejavnost CZ in drugih sil je,
podobno kot na drugih področjih, temeljila na usmeritvah in usklajevanju
koordinacijske skupine, ki je vodila obrambo drţave.
Vojno stanje se je za večino pripadnikov CZ končalo z odhodom zadnjega vojaka JLA iz
Slovenije. Veliko dela je čakalo še pirotehnike, saj so morali očistiti veliko površin, kjer
so bile zakopane mine in odstraniti so morali ostanke spopadov iz leta 1991. Pirotehniki
CZ so skupaj s pirotehniki TO pregledali okoli 1500 h površine, pri tem so odkrili ali
uničili okoli 800 protipehotnih min različnih vrst in tako opravili izjemno zahtevno,
nevarno in odgovorno delo (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Ko je Slovenija postala samostojna, se je prvič srečala tudi s povsem novo obliko
mnoţičnega tveganja, t. i. valom beguncev. V tem valu je leta 1992 in 1993 v Slovenijo
pribeţalo veliko beguncev s Hrvaške ter iz Bosne in Hercegovine. Kasneje so se jim
pridruţili še begunci s Kosova. Begunci so predstavljali za Slovenijo veliko gospodarsko
obremenitev, z njimi je bilo povezano tudi zdravstveno, varnostno in nekatere druge
vrste tveganja. Tudi pri reševanju begunskega problema je sodelovala Civilna zaščita.
Drţava je za to uporabila zmogljivosti, ki so sicer namenjene obvladovanju naravnih in
drugih velikih nesreč, saj sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko
zagotovi začasna in zasilna bivališča.
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Eden prvih korakov, ki jih je samostojna Slovenija naredila na področju zaščite,
reševanja in pomoči, je bil ločitev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami od
obrambnega sistema (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Zagotovljeno je bilo, da bodo vse oblike zaščite, reševanja in pomoči potekale v skladu
z načeli mednarodnega prava in v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, tako
da so vse te dejavnosti humanitarne in nevojaške narave. To omogoča, da Slovenija s
svojimi silami sodeluje tudi v mednarodnih humanitarnih akcijah.
Danes sestavljajo sile za zaščito, reševanje in pomoč na različnih ravneh1 prostovoljne2
ter poklicne reševalne sluţbe3, Civilna zaščita (ekipe prve pomoči, enote za
veterinarsko prvo pomoč, tehnične reševalne enote, enote za RKB4 obrambo, sluţbe za
vzdrţevanje in uporabo zaklonišč, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi, enote za proţenje sneţnih plazov, enota za hitre reševalne intervencije in
sluţbe za podporo) in določene gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, ki se
glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v ta sistem. Civilna zaščita je organizirana
kot poseben namenski del sistema zaščite in reševanja.
Pomemben steber sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami so prostovoljni
in poklicni gasilci.
Glavna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje
števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila ţrtev in drugih posledic.
Glavne skupine nalog so naslednje (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2008):
 preprečevanje nesreč;
 pripravljenost na nesreče;
 zaščita pred nevarnostmi;
 reševanje in pomoč ob nesrečah;
 sanacija posledic nesreč.

1

Tu govorimo o občinski, regijski in drţavni ravni.
V prostovoljne sluţbe sodijo: prostovoljni gasilci, Rdeči kriţ, Slovenska Karitas, potapljači,
kinologi, taborniki, skavti, radioamaterji, Gorska reševalna sluţba, Jamarska reševalna sluţba
itd.
3
Sem spadajo: poklicni gasilci, javna zdravstvena sluţba, javne sluţbe socialnega varstva, javna
veterinarska sluţba, ekološki laboratorij, rudarske reševalne enote, enota za reševanje ob
nesrečah z jedkimi snovmi, mobilna meteorološka enota, gospodarske javne sluţbe, javne
sluţbe regijskega ter drţavnega pomena in organizacije po pogodbi
4
Enote RKBO so posebne vojaške enote, usposobljene za radiološko oz. jedrsko, kemično in
biološko obrambo. Njihove naloge so nadzor, zaščita in dekontaminacija teh snovi. Sestavni del
njihove opreme so posebna zaščitna in specialistična sredstva.
2
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Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami vidimo, da varstvo
temelji na (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Uradni list
RS, št. 51/2006-UPB1):
 ureditvi prostora in naselij za zaščito in reševanje;
 evakuaciji;
 nastanitvi in oskrbi brezdomcev in drugih ogroţenih;
 radiološki, kemijski in biološki zaščiti;
 izgradnji zaklonišč in drugih zaščitnih objektov ter njihovi uporabi;
 zaščiti kulturne dediščine;
 zaščiti pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
Upravne in določene strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki
so v drţavni pristojnosti, opravljajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ter trinajst njenih izpostav. Za to število izpostav se je URSZR odločila na podlagi
geografskih, poselitvenih, urbanih, intervencijskih in drugih danosti. Pri ustanavljanju
izpostav je URSZR upoštevala tudi oceno ogroţenosti zaradi nesreč ter moţnosti za
pravočasno in učinkovito ukrepanje ob najrazličnejših nesrečah in podobno
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Sedanja organiziranost je začela veljati 1. januarja 2003 in je posledica reorganizacije
Slovenske vojske oziroma prehoda iz naborniške na poklicno vojsko in reorganizacije
celotnega Ministrstva za obrambo. S spremembo organizacije in delovnega področja
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bilo zagotovljeno enotno,
učinkovito in gospodarno opravljanje upravno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in
pomoči iz pristojnosti MORS. Hkrati se je povečala operativnost in učinkovitost
celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Slovenska zakonodaja o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki v veliki meri
vključuje veljavne in preizkušene mednarodne standarde, omogoča in spodbuja
preventivno delovanje. Maja 2002 je Drţavni zbor sprejel dva nadvse pomembna
dokumenta, in sicer Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008.) in Doktrino zaščite,
reševanja in pomoči (Sklep Vlade RS, št. 812-07/2002-1, 30. 05. 2002), (Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
V zadnjih letih je bila v Sloveniji, skladno z novo zakonodajo, znanstvenimi spoznanji
in izkušnjami, ki se jih ţal skoraj vsako leto dopolnjuje s spoznanji, pridobljenimi v
reševalnih in drugih akcijah ob naravnih nesrečah, prizadevno grajena sodobna in
učinkovita organizacija zaščite, reševanja in pomoči. Ob tem si Slovenija vseskozi
prizadeva za preproste in učinkovite rešitve, za večji vpliv lokalnih skupnosti, za
izgradnjo skupne in s tem cenejše infrastrukture, za izboljšanje usposobljenosti
prebivalcev in pripadnikov reševalnih ekip, za dvig ravni osveščenosti in samozaščite
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ljudi na ogroţenih območjih; tako bi nastala najnujnejša materialna moţnost za zaščito,
reševanje in pomoč.
Pomembno mesto gre zanesljivo izobraţevanju in usposabljanju. Tako poklicno
izobraţevanje kadrov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poteka v
okviru rednega izobraţevalnega sistema. Tako poklicni kot prostovoljni gasilci se
izobraţujejo v izobraţevalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu.
V sestavi sil za zaščito, reševanje in pomoč so tudi potapljači. Njihove enote so
usposobljene za tehnično potapljanje, reševanje in odstranjevanje neeksplodiranih
ubojnih sredstev iz vode (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).
Tako kot vse na svetu se tudi naš sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
razvija. Tako so ţe postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v prihodnje. Ti so (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2008):
 zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom;
 izboljšati moţnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti
naravnih in drugih nesreč;
 izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob
spoštovanju načel trajnega razvoja;
 skrajšati odzivni čas reševalnih sluţb ob naravnih in drugih nesrečah;
 izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih,
pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih;
 izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne
dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema;
 urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi drţavami in drţavami v
regiji;
 okrepiti vlogo in dejavnosti Slovenije v mednarodnih človekoljubnih in drugih
organizacijah, vključno z vključevanjem njenih sil v mednarodne človekoljubne
in reševalne akcije;
 pripraviti novo zasnovo sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na
večji odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za varnost ljudi in premoţenja ter na
varovanju pred nesrečami.
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3 . 1 PRAVNI OKVIR, CILJI IN NALOGE SISTEMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
3.1.1 Pravni okvir sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Celovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je v Sloveniji oblikoval
po letu 1991 (Ušeničnik, 1999, str. 2). Sistem je organiziran kot interdisciplinarna
dejavnost, povezana normativno, gre za organizacijsko in funkcionalno samostojen in
enoten sistem, ki deluje v miru in v vseh drugih spremenjenih razmerah, tudi v
izrednem in vojnem stanju (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Uradni list RS, št. 44/2002).
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se glede prava naslanja na Ustavo,
zakone in podzakonske predpise, ratificirane mednarodne konvencije in mednarodno
humanitarno pravo.
Krovni zakon varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/1994 in novela – ZVNDN – UPB1,
Uradni list RS, št. 51/2006). Nekatera področja so urejena s področno zakonodajo in na
podlagi te zakonodaje izdanimi predpisi, po določilih Resolucije o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2001) je sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami eden od treh podsistemov sistema nacionalne varnosti.
Sistem nacionalne varnosti prikazuje slika 1, ki je grafični prikaz na strani 9 v 3.
naslovu magistrskega dela.

3.1.2 Cilji in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju ZVNDN) ureja
varstvo ljudi, ţivali, premoţenja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in
drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1. Uradni list RS, št. 51/2006, 1. člen).
Zakon določa temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Naloge so razdeljene na sledeč način:
 Odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti kot tudi preprečevanje
naravnih in drugih nesreč. Tukaj zakon govori o aktivnostih, katere je potrebno
izvesti za preprečitev moţnosti za nesrečo ali pa predvideti, kako zmanjšati
posledice, ki jih pusti nesreča. Tovrstne aktivnosti se izvajajo na področju
načrtovanja prostora, raznih delavnic …
 Obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje
napotkov kot tudi izobraţevanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in
pomoč. Tukaj zakon apelira na samo pripravljenost na reakcijo ob nesreči,

14

opazovanje, izdelavo načrtov, opremljanje, usposabljanje kot tudi izvajanje
zaščitnih ukrepov ter zaščite, reševanja in pomoči.
 Organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrţevanje drugih oblik
pripravljenosti, izobraţevanje in usposabljanje, samozaščita, samopomoč in
vzajemna pomoč, mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje
in pomoč. Odpravljanje posledic nesreč in zagotovitev osnovnih pogojev za
ţivljenje. V teh alinejah zakon govori o samih ukrepih in dejavnostih ob sami
nesreči in takoj po njej. Narekuje zaščito, reševanje in pomoč, ki se vršijo na
podlagi načrtov za zaščito in reševanje. Zakon tukaj narekuje tudi ukrepe za
ureditev in vzpostavitev najnujnejših razmer za ţivljenje.
 Ocenitev škode, mednarodno sodelovanje, nadzor nad izvajanjem predpisov kot
tudi pomoč drugim drţavam. Tukaj zakon govori o zagotavljanju medsebojne
pomoči, bodisi ko je nesreča ţe mimo, bodisi ko je samo lokalizirana (ZVNDN –
UPB1. Uradni list RS, št. 51/2006, 2. člen).
Po pregledu zgornjih alinej vidimo, da vse naloge in vsi ukrepi tvorijo neko celoto,
katera nam ni tuja in se nam zdi samoumevna. Te aktivnosti oziroma te naloge
imenujemo naloge zaščite, reševanja in pomoči, skupaj tvorijo podsistem zaščite,
reševanja in pomoči v okrilju sistema VNDN.
Ob navedenem ni zanemarljivo, da je sistem VNDN v Sloveniji normativno,
organizacijsko in funkcionalno enoten sistem, katerega naloge izvajajo drţava in
lokalne skupnosti, svoj del odgovornosti pa nosijo tudi gospodarske druţbe, zavodi in
druge organizacije ter prebivalci (Ušeničnik, 2002, str. 492).
V nadaljevanju bomo pobliţje pogledali organiziranost na raznih nivojih v drţavi, to je
od najvišjega, drţavnega do lokalnega nivoja (v prihodnje regijskega nivoja).
Iz Doktrine zaščite, reševanja in pomoči (Sklep Vlade RS, št. 812-07/2002-1, 30. 05.
2002) lahko povzamemo, da drţava in lokalne skupnosti organizirajo sistem po načelih
celovitosti, vzajemne pomoči, sodelovanja, postopnosti in odgovornosti za varnost ljudi,
ţivali, premoţenja, kulturne dediščine in okolja.
S teritorialno reformo upravnega sistema leta 1995 je bil v Sloveniji vzpostavljen
dvotirni upravni sistem. Drţava je od občin prevzela drţavne upravne naloge, novo
nastale občine so dobile v upravljanje le zadeve lokalnega pomena. Preteţni del
drţavnih upravnih nalog so prevzele upravne enote, nekatere upravne naloge, med
njimi tudi na področju VNDN, pa so prešle neposredno pod ministrstva (Kmetič, 2003,
str. 19).
Primerjava ureditve VNDN z vidika delitve pristojnosti v mednarodnem okviru, nam
pokaţe, da je poţarno varstvo (kot del VNDN) v številnih drţavah v izključni in obvezni
pristojnosti občine, ki ga le te uresničujejo neposredno in z lastno odgovornostjo.
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Pristojnosti na področju poţarne varnosti in civilne zaščite se v drţavah, tudi v
Sloveniji, delijo med posamezne oblasti.

3 . 2 PRISTOJNOSTI DRŢAVE
Drţava si vse od svoje osamosvojitve leta 1991 močno prizadeva in dosega napredek
pri oblikovanju novih drţavnih načrtov zaščite in reševanja v primeru naravnih nesreč
in nesreč, ki so posledica človeškega faktorja. Nekateri deli drţavnega načrta so
obstajali ţe pred letom 1991.
Poročilo MAAE (Poročila strokovnih komisij; pripravljenost na ukrepe ob izrednem
dogodku,
poročilo
IRRT,
2008–
ocena
varnosti
prevoza v
Sloveniji
(IAEA/NSWR/TRANSAS/99/01, avgust 1999) – je potrdilo, da predvsem na področju
prevoza radioaktivnih snovi obstaja zelo dobra pripravljenost na ukrepe ob izrednem
dogodku in sposobnost ukrepanja (Skupni sklep sveta 2008/314/SZVP, z dne 14. april
2008 o podpori dejavnosti MAAE na področju jedrske varnosti in preverjanja ter v
okviru izvajanja strategije EU proti širjenju oroţja za mnoţično uničevanje).
Drţava je odgovorna za organiziranje in delovanje oziroma urejanje sistema VNDN kot
enega od podsistemov nacionalne varnosti. Drţava pripravlja strateške dokumente ter
načrtuje in izvaja razvojne in raziskovalne projekte.
Poleg
člen):












tega je v drţavni pristojnosti (ZVNDN – UPB. Uradni list RS, št. 51/2006, 36.
Izdelava ocen ogroţenosti ter drţavnih načrtov zaščite in reševanja.
Organiziranje in opremljanje drţavnih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, ki
prizadenejo dve ali več lokalnih skupnosti.
Organiziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja na območju
drţave in regij ter organiziranje in vzdrţevanje enotnega sistema javnega
alarmiranja.
Organiziranje in vzdrţevanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite,
reševanja in pomoči lokalnim skupnostim ter določanje enotnega sistema
elektronskih komunikacij.
Ocenjevanje škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče.
Organiziranje in vzdrţevanje informacijsko-komunikacijskega sistema za
potrebe zaščite, reševanja in pomoči, v katerega so vključene tudi občine ter
organi vodenja, enote in sluţbe ter druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč.
Pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, da se zavaruje
ţivljenje in zdravje ljudi, premoţenje, kulturna dediščina in okolje, prepreči
nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za ţivljenje.
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 Določanje izobraţevalnih programov in programov usposabljanja s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanje programov drţavnega
pomena.
 Inšpekcija nad izvajanjem predpisov in ukrepov varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Zakon (ZVNDN – UPB. Uradni list RS, št. 51/2006, 36. člen) določa tudi, da je drţavna
pristojnost urejanje meddrţavnega in drugega mednarodnega sodelovanja na področju
VNDN. Drţava ob nesrečah zagotavlja tudi neposredno materialno in drugo pomoč
prizadetim lokalnim skupnostim ter organizira in podpira izvajanje določenih oblik
zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo vsedrţavni ali mednarodni značaj (ZVNDN – UPB.
Uradni list RS, št. 51/2006, 36. člen).

3 . 3 PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Občina samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z Zakonom o
lokalni samoupravi, s področnimi zakoni ter s splošnimi akti občine; prav tako drţavne
naloge, ki jih občine dobijo od drţave s soglasjem in z zagotovitvijo sredstev za njihovo
uresničevanje. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 21. člen) določa,
da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev:
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč.
Jedro VNDN, posebej zaščite, reševanja in pomoči v lokalnih skupnostih, je ena od
primarnih nalog in odgovornosti občin (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, 2002,
str. 3).
Občina je dolţna seznaniti se z nevarnostmi, organiziranjem, opremljanjem in
usposabljanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči. Občine individualno izvajajo in nadzirajo vaje zaščite, reševanja in pomoči na
svojem območju kot tudi aktivnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Drţava jim pri tem
pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti (Nacionalni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Uradni list RS, št. 44/2002).
Občinska pristojnost je tudi mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in
pomoči v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN –
UPB. Uradni list RS, št. 51/2006, 37. člen, 2. odstavek).
Na podlagi načrta o varstvu pred poţarom občinski svet v proračunu zagotovi sredstva
za, (katalog pristojnosti občin, 2008):
 redno delovanje gasilskih enot;
 gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in
alarmiranje;
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 vzdrţevanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
 izobraţevanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
 gradnjo in vzdrţevanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračilo
škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
 povračilo škode, povzročene tretjim osebam zaradi opravljanja nalog gasilstva;
 opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
Za pripravljenost in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občine je
odgovoren ţupan (ZVNDN – UPB. Uradni list RS, št. 51/2006, 98. člen, 1. odstavek), ki
skrbi za izvajanje priprav za VNDN; sprejme načrt zaščite in reševanja; določi vrsto in
obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z zakonom; skrbi za izvajanje ukrepov
za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreč; vodi zaščito, reševanje in pomoč ter
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč; skrbi za obveščanje prebivalcev o
nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih (DOBRNIK JERAJ, Milena.
Prilagajanje upravnega dela slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami sistemu Evropske unije. Magistrsko delo. FDV, Ljubljana, 2007).

3 . 4 ORGANIZIRANOST NA DRŢAVNEM NIVOJU
Na drţavnem nivoju se za izvajanje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih
nesreč oziroma njihovih posledic določi pristojnost in odgovornost posameznih
ministrstev. Ministrstva so neposredno odgovorna tudi za pripravo in izvedbo
dejavnosti iz njihove pristojnosti ob naravnih in drugih nesrečah; njihove aktivnosti
usklajuje vlada. Ob nevarnosti in nesrečah je usklajeno delovanje ministrstev in drugih
drţavnih organov zagotovljeno z drţavnimi načrti zaščite in reševanja, ki jih sprejme
Vlada RS (Nacionalni program VNDN. Uradni list RS, št. 44/2002. ZVNDN – UPB. Uradni
list RS, št. 51/2006).
Ne ozirajoč se na organizacijo sistema nacionalne varnosti je upravno-strokovni sistem,
voden po Zakonu o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 97/2004), v pristojnosti
obrambnega ministrstva (v nadaljevanju MO). Upravne in strokovne naloge na tem
področju izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR), ki je organ
v sestavi MO, s 13 regijskimi izpostavami. Nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov,
ki urejajo VNDN, opravlja Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(v nadaljevanju IRSVNDN), ki je prav tako organ v sestavi MO.
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 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za
obrambo s trinajstimi izpostavami v regijah. Opravlja upravne in strokovne naloge, ki
so v drţavni pristojnosti ter se nanašajo na opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
komunikacijski in informacijski sistem, ocenjevanje škode, nastale zaradi naravnih in
drugih nesreč, varstvo pred poţarom, organiziranje, usposabljanje in opremljanje sil za
zaščito, reševanje in pomoč, zagotavljanje pogojev za delo poveljnika in štaba Civilne
zaščite RS ter poveljnikov in štabov Civilne zaščite regij, uresničevanje nalog iz
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugih
nacionalnih programov, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, opravljanje nalog ter dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah. Pri
opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah sodeluje
s Slovensko vojsko in policijo. Načrtuje, pripravlja in usklajuje predloge raziskovalnih in
razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vodi ter opravlja
strokovna opravila z Odbori za poţarno takso, strokovna opravila za drţavno komisijo
za presojo uporabnosti poškodovanih objektov, sodeluje v medresorskih delovnih
skupinah na področju statistike, humanitarnega prava, pri urejanju voda in pri pripravi
prostorskih zbirk podatkov ter oblikovanju geografskega informacijskega sistema.
Pripravlja in usklajuje predpise in druge normativne akte ter ureja druge pravne zadeve
s svojega delovnega področja. Vodi, usklajuje in uresničuje mednarodne dejavnosti RS
na področju zaščite in reševanja na dvo- in večstranskih ravneh (Katalog informacij
javnega značaja Ministrstva za obrambo RS, 2009).

 Naloge Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) izvaja upravne in strokovne naloge zaščite,
reševanja in pomoči ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
predvsem (ZVNDN – UPB. Uradni list RS, št. 51/2006, 102. člen):
 pripravlja predloge raziskovalnih in razvojnih projektov VNDN;
 izdela predlog nacionalnega programa in načrta VNDN;
 skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in
alarmiranja;
 skrbi za načrtovanje, izgradnjo, delovanje in vzdrţevanje enotnega
informacijsko-komunikacijskega sistema na področju VNDN ter določa tehnične
pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem;
 izdeluje ocene ogroţenosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite,
reševanja in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter
zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi
ministrstvi;
 spremlja in razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč ter daje napotke za
ravnanje;
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 izdeluje drţavne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju z ministrstvi in
vladnimi sluţbami;
 organizira, opremlja in usposablja drţavne enote in sluţbe Civilne zaščite ter
druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavlja pogoje za delo
poveljnika, Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter drţavne in regijske
komisije za oceno škode;
 spremlja in usklajuje organiziranje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč;
 pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraţevanje in usposabljanje za
zaščito, reševanje in pomoč;
 skrbi za tipizacijo sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
 oblikuje in vzdrţuje drţavne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in
drugih nesreč.



Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) je pristojen
za nadzor nad izvajanjem ZVNDN, Zakona o varstvu pred poţarom (Zakon o varstvu
pred poţarom (ZVPoz). Uradni list RS, št. 71/1993), Zakona o gasilstvu (Zakon o
gasilstvu (ZGas). Uradni list RS, št. 71/1993, št. 1/1995-CZ, 28/1995, 73/1997, Odl.
US: U-I-341/94, 28/2000, 91/2005, 113/2005-UPB1, 120/2008, Odl. US: U-I-61/0614), Zakona o varstvu pred utopitvami (Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU). Uradni
list RS, št. 44/2000, št. 110/2002-ZGO-1, 26/2007, 42/2007-UPB1) ter drugih
predpisov, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB.
Uradni list RS, št. 51/2006, 103. člen).
Na področju zaščite in reševanja IRSVNDN izvaja predvsem nadzor nad: izvajanjem
ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč; uporabo in
vzdrţevanjem zaklonišč; stanjem ocen ogroţenosti ter načrtov zaščite in reševanja;
opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja; vodenjem podatkov,
evidence in zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o
nesrečah in reševalnih intervencijah; organiziranjem, usposabljanjem, opremljanjem in
stanjem pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč; delovanjem javnih reševalnih
sluţb in usposabljanjem delavcev v gospodarskih druţbah, zavodih in drugih
organizacijah.
Na področju varstva pred poţarom IRSVNDN izvaja predvsem nadzor nad:
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred poţarom; delovanjem gasilskih
enot, pooblaščenih fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo naloge varstva pred poţarom;
vodenjem evidence in podatkov o poţarih in eksplozijah; izvajanjem usposabljanja
zaposlenih in izvajanjem preventivnih ukrepov; izpolnjevanjem zahtev za varstvo pred
poţarom med gradnjo objektov. IRSVNDN izvaja tudi naloge na področju varstva pred
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utopitvami in naloge v zvezi s kopališči (Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami RS, 2008).

 Organizacijska struktura inšpektorata Republike Slovenije za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
IRSVNDN vodi glavni inšpektor. Organizacijske enote IRSVNDN so Sektor za
inšpekcijski nadzor ter 13 izpostav5, ki so organizirane v geografsko zaokroţenih
regijah (Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami RS, 2008).
Izpostave opravljajo strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči na regijski ravni.
Oblikujejo ocene ogroţenosti ter načrte zaščite in reševanja, načrtujejo ukrepe za
pripravljenost in skrbijo za njihovo uresničevanje. Organizirajo in opremljajo regijske
enote ter sluţbe Civilne zaščite in skrbijo za njihovo usposabljanje. V izpostavah URSZR
so organizirani regijski centri za obveščanje, kjer zbirajo podatke s področja zaščite in
reševanja, spremljajo ter posredujejo informacije in obvestila o naravnih in drugih
nesrečah ter zagotavljajo neprekinjeno deţurstvo za sprejem, spremljanje in obdelavo
reševalnih intervencij (Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami RS,
2008).

3 . 5 UPRAVNA ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI
Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62 občin; leta 1995
je bilo na ozemlju Slovenije ustanovljenih 147 občin. Nakar je bilo leta 1998
ustanovljenih še 46 občin, junija 2002 pa se je od občine Litija odcepila občina
Šmartno pri Litiji. Tako je bilo leta 2005 v Sloveniji število občin 193.
Januarja 2006 je bil izveden posvetovalni referendum o občinah, na katerem so
prebivalci Apač, Cirkulan, Kostanjevice na Krki, Svete Trojice v Slovenskih Goricah,
Središča ob Dravi, Makol, Poljčan, Mokronog – Trebelnega, Renč – Vogrskega, Svetega
Tomaţa, Straţe in Šmarjeških Toplic, torej dvanajstih naselij glasovali o ustanavljanju
novih občin. Po rezultatih referenduma so se prebivalci odločili za še 12 novih občin;
Drţavni zbor Republike Slovenije je 1. marca 2006 potrdil referendum in nove občine skupaj 205. Osmega aprila istega leta je bil izveden še drugi posvetovalni referendum o
občinah, ki je zajemal področja 8 moţnih novih občin: Gorje, Log-Dragomer, Poljane,
Rakek, Rečica ob Savinji, Spodnja Idrija, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentrupert.

4. maja 2006 je Vlada Republike Slovenije poslala v Drţavni zbor predlog o ustanovitvi
petih novih občin: Gorje, Log-Dragomer, Rečica ob Savinji, Sveti Jurij v Slovenskih
5

Izpostave URSZR so v naslednjih mestih: Celje, Kranj, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Breţice, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.
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Goricah in Šentrupert. Leta 2006 se je tako število občin povečalo ţe drugič; tokrat na
210 (Wikipedija, 2008).
S 1. 1. 1995 je bila na ozemlju Republike Slovenije z Zakonom o lokalni samoupravi6
izpeljana reforma komunalnega sistema. Namesto dotlejšnjih razmeroma velikih občin
je bilo ustanovljenih 147 manjših občin. Območja občin je določil Zakon o ustanovitvi
občin in določitvi njihovih območij7: kot temeljni teritorialni gradnik so bila uporabljena
območja naselij. Občine so postale temeljne samoupravne skupnosti, ki so v okviru
ustave in zakonov samostojno urejale in opravljale svoje zadeve in izvrševale naloge, ki
so bile nanje prenesene z zakoni. Enajst občin je imelo status mestne občine. Uveden
je bil nov šifrski sistem, prejšnji pa je bil opuščen. Občine so bile odtlej opredeljene s
trimestno šifro, in sicer od 001 do 147. (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (ZUODNO)8.
Danes imamo 210 občin in nekatere od njih so tako majhne, da se v sistemu, kot sta
zaščita in reševanje dobesedno izgubijo9.
Po mnenju Šmidovnika lokalne skupnosti ne morejo imeti strokovnjakov za vsa
področja, ki so v pristojnosti občin. Kadar gre za enkratno oziroma redko nalogo, je
smiselno zaposliti zunanjega strokovnjaka, če bi bila redna zaposlitev strokovnjaka ali
oblikovanje strokovne sluţbe neracionalna. Za naloge trajnega značaja, med katere
sodi tudi VNDN, pa naj bi imela vsaka lokalna skupnost svoje strokovne usluţbence
6

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) Ur.l. RS, št. 72/1993 Spremembe: Ur.l. RS, št. 6/1994
Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: UI-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996
Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US:
U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96,
59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7,
51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005,
100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9
7
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) Ur.l. RS, št. 60/1994
(69/1994 popr.) Spremembe: Ur.l. RS, št. 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995
Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98 (73/1998 popr.),
67/1998 Odl.US: U-I-301/98 (73/1998 popr.), 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: UI-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002,
27/2006, 61/2006, 108/2006-UPB1
8
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) Ur.l. RS, št. 60/1994
(69/1994 popr.) Spremembe: Ur.l. RS, št. 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995
Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98 (73/1998 popr.),
67/1998 Odl.US: U-I-301/98 (73/1998 popr.), 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: UI-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002,
27/2006, 61/2006, 108/2006-UPB1
9
Tu mislim npr. občino Osilnica, ki je bila ustanovljena leta 1994 in je imela ob popisu
prebivalstva za volitve v DS leta 2007 433 prebivalcev, ali občino Hodoš, ki je imela ob istem
popisu 343 prebivalcev.
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oziroma strokovne sluţbe; lahko pa jih tudi organizira skupaj z drugimi lokalnimi
skupnostmi, kar utegne biti bol racionalno. Glede na zakonodajo, ki ureja področje
lokalne samouprave, se z razmišljanjem Šmidovnika tudi strinjam. Na podlagi 6. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 60/07 in 76/08) lahko občine skupaj sodelujejo
zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena oz. po 49a.
členu istega zakona lahko občine ustanovijo tudi skupne sluţbe, kar bi bilo nedvomno
smiselno in racionalno, saj nekatere občine ne izpolnjujejo niti zakonskih pogojev glede
števila prebivalcev.10
Občine so samostojne pri upravljanju in vodenju sistema VNDN na svojem območju.
ZVNDN občinam nalaga nujne obveze, ustrezno upravno organiziranost na tem
področju pa prepušča občinam oziroma ţupanom. V zakonu (ZVNDN – UPB. Uradni list
RS, št. 51/2006, 37. člen, 3. odstavek) lahko preberemo, da lahko občine pri
opravljanju nalog VNDN med seboj sodelujejo ter v ta namen zdruţujejo sredstva in
oblikujejo skupne sluţbe.
Večje občine, predvsem mestne, so v takem primeru organizirane po oddelkih oziroma
sluţbah, drugod to nalogo opravljajo posamezni svetovalci v okviru občinske uprave.
Nekaj občin se je dogovorilo za skupne sluţbe ali za strokovnjaka, kateri je zadolţen
za več občin, ţalostno pa je, da marsikatera slovenska občina strokovnjaka za to
področje nima ali pa najema zunanje strokovnjake.

10

Zakon o lokalni samoupravi v 13a. členu določa, da ima občina najmanj 5000 prebivalcev,
nikakor pa ne manj kot 2000.
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4 ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA V SISTEMU ZAŠČITE IN
REŠEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Namen organizacij in društev v sistemu zaščite in reševanja ni pridobivanje materialnih
sredstev oziroma ustvarjanje dobička ali pa vstop v oblast, zato so te organizacije in
društva pravno opredeljene kot neprofitne organizacije. Imenujemo jih tudi »civilna
druţba«. Definicije civilne druţbe so si pa zelo različne in velikokrat kontradiktorne. Pod
besedo civilna druţba največkrat razumemo nevladne organizacije, neprofitne
organizacije, sindikate, kulturne, verske skupine, človekoljubne organizacije,
dobrodelne organizacije, naravovarstvene skupine, potrošnike, medije. Civilna druţba
je aktivna druţba in kot taka je bistveni del demokratične ureditve, saj imajo drţave z
razvito demokratično ureditvijo veliko bolj razvito civilno druţbo kot tiste, ki
demokracije nimajo tako razvite. V moji nalogi obravnavana društva in organizacije so
formirane v skladu s podlago Zakona o društvih (Zakon o društvih (ZDru-1). Uradni list
RS, št. 61/2006, 91/2008, Odl. US: U-I-380/06-11, 102/2008, Odl. US: U-I-57/07-7),
lastnih temeljnih aktov – statutov, internih pravil ipd. Društva so po omenjenem
zakonu pravne osebe zasebnega prava, njihovo delovanje je javno kot tudi vezano na
ostalo področno zakonodajo, katera je v posredni povezavi s samim delovanjem
društev.
Organizacije in društva v sistemu zaščite in reševanja lahko imenujemo tudi sile za
zaščito in reševanje, kot to stori Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. (Doktrina
zaščite, reševanja in pomoči, št. 807-00-5/2000-6, 22. 05. 2002) Nadalje je v doktrini
zapisano, da so omenjene sile namenjene izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Organizirajo se kot enote, sluţbe in druge
sestave. Organizirajo jih lokalne skupnosti, drţava ter določene gospodarske druţbe,
zavodi in druge organizacije. Lokalne skupnosti in drţava jih organizirajo glede na
ogroţenost njihovega območja, gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije pa
tudi v skladu s tveganjem v dejavnosti, ki jo opravljajo. Pri organiziranju sil za zaščito,
reševanje in pomoč je treba dajati prednost, če je le mogoče, prostovoljnim storitvam.
Glede na način vključevanja in sodelovanja drţavljanov se delijo na:
-

-

PROSTOVOLJNE, ki jih organizirajo po načelu prostovoljnosti nevladne, zlasti
humanitarne organizacije;
POKLICNE, ki se kot enote oziroma sluţbe organizirajo s poklicnim
opravljanjem nalog kot javni zavodi, reţijski obrati ali druge organizacijske
oblike;
DOLŢNOSTNE, ki se organizirajo kot enote, sluţbe in organi Civilne zaščite na
podlagi drţavljanske dolţnosti.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo enote za hitre intervencije, splošne
reševalne enote in sluţbe, posebne reševalne enote in sluţbe ter enote, sluţbe in
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organi Civilne zaščite. Pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči sodelujeta tudi policija
in Slovenska vojska (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo MO, št. 807-005/2000-6, 22. 05. 2002).

4 . 1 ENOTE ZA HITRE INTERVENCIJE IN SPLOŠNE REŠEVALNE ENOTE
IN SLUŢBE
V Doktrini zaščite, reševanja in pomoči, gradivo MO, št. 807-00-5/2000-6, z dne 22. 05.
2002, so porazdeljene na sledeč način in naloge. Enote za hitre intervencije so
namenjene izvajanju posebno zahtevnih reševalnih intervencij, ki zahtevajo hitro
ukrepanje za preprečitev ali zmanjšanje nevarnosti oziroma posledic nesreče.
Sodelujejo tudi pri zaščiti, reševanju in pomoči na podlagi mednarodnih pogodb s
sosednjimi in drugimi drţavami ter v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah
praviloma v širši regiji. Organizirajo se kot drţavne enote za hitre intervencije ter
gasilske enote, ki opravljajo naloge širšega pomena. Glede na ogroţenost jih lahko
organizirajo tudi večje lokalne skupnosti. Zlasti drţavne enote morajo biti organizirane,
opremljene in usposobljene tako, da svoje naloge lahko izvajajo določen čas
avtonomno in neodvisno na območju celotne drţave ali izven nje. Splošne reševalne
enote in sluţbe se organizirajo kot prostorske sile za zaščito, reševanje in pomoč za
izvajanje intervencij na območju, za katerega so ustanovljene. Te sile sestavljajo
predvsem javne reševalne sluţbe, ki so prostovoljne, s poklicnim jedrom ali brez njega
ter poklicne. Javne reševalne sluţbe so gasilska, gorska in jamarska reševalna sluţba,
podvodna reševalna sluţba ter javna zdravstvena sluţba nujne medicinske pomoči.
Gasilska sluţba se organizira kot obvezna lokalna javna sluţba, ki opravlja poleg
gasilskih tudi splošne reševalne naloge. Gorska in jamarska reševalna sluţba se
organizirata enotno na ravni drţave kot vsedrţavni reševalni sluţbi. Podvodna
reševalna sluţba se praviloma organizira na ravni regij. Vodstva nevladnih organizacij
na drţavni ravni strokovno usmerjajo in skrbijo za pripravljenost, opremljenost in
usposobljenost enot, sluţb in drugih operativnih sestav, ki jih razvijajo za zaščito,
reševanje in pomoč.

4 . 2 POSEBNE REŠEVALNE ENOTE IN SLUŢBE
Posebne reševalne enote in sluţbe se organizirajo za opravljanje določenih nalog
zaščite, reševanja in pomoči. Organizirajo jih ministrstva, gospodarske druţbe, zavodi,
društva in druge nevladne organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in
sredstva. Organizirajo jih na podlagi pogodbe, sklenjene s posamezno lokalno
skupnostjo ali ministrstvom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
oziroma drugim ministrstvom ter v skladu z ocenami ogroţenosti. Posebne reševalne
enote in sluţbe so rudniške reševalne enote, enote za reševanje ob nesrečah z
nevarnimi snovmi, enote vodnikov reševalnih psov, enote za identifikacijo trupel, sluţba
za helikoptersko reševanje zlasti ob prometnih nesrečah, nastanitvene enote in
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stacionarji za oskrbo obolelih in poškodovanih ter drugih skupin ogroţenih prebivalcev,
mobilni metodološki in hidrološki laboratoriji, mobilni ekološki laboratoriji in podobno.
Poizvedovalno sluţbo in nekatere druge naloge, pomembne za zaščito, reševanje in
pomoč ob naravnih in drugih nesrečah opravlja na podlagi zakonskega pooblastila
nacionalna organizacija Rdečega kriţa (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo
MO, št. 807-00-5/2000-6, 22. 05. 2002).

4 . 3 CIVILNA ZAŠČITA
Z izrazom »civilna zaščita« v večini evropskih drţav poimenujejo dejavnosti, organe
vodenja ter sile in sredstva, namenjene zaščiti in reševanju civilnega prebivalstva,
ţivali, premoţenja ter naravne in kulturne dediščine ob velikih naravnih in drugih
nesrečah, v vojni in drugih izrednih razmerah. Izraz »civilna obramba« ima širši
pomen. Z njim se poleg dejavnosti za zaščito in reševanje civilnega prebivalstva
označujejo tudi dejavnosti, ki se v vojni izvajajo na civilnem področju za obrambo pred
vojaškimi napadi ter za podporo vojaški obrambi. V večini drţav je civilna zaščita v
vojni sestavni del civilne obrambe (UŠENIČNIK, Bojan. Pomen izrazov »civilna zaščita«
in »civilna bramba«. Ujma, revija za vprašanja pred naravnimi in drugimi nesrečami,
1996, št. 10, str. 300).
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Obsega organe vodenja, enote in sluţbe za zaščito, reševanje in pomoč,
zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.
Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so
humanitarne in nevojaške narave.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo prostovoljne in poklicne reševalne
sluţbe, Civilna zaščita ter določene gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije,
ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Civilna
zaščita je organizirana kot poseben namenski del sistema zaščite in reševanja.
V javnih reševalnih sluţbah, Civilni zaščiti in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč
sodeluje okoli 50 odstotkov vseh za sodelovanje sposobnih prebivalcev republike
Slovenije, od katerih jih večina opravlja naloge prostovoljno ali brezplačno na podlagi
drţavljanske dolţnosti.
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo prostovoljna društva in druge nevladne
organizacije s svojimi člani v operativnih sestavah in na podlagi odločitve pristojnega
organa lokalne skupnosti ali drţavnega organa, če izpolnjuje predpisane kadrovske in
materialno-tehnične pogoje.
Drţavljanov, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in
pomoči, organizirani v enote, sluţbe in druge operativne sestave društev in drugih
26

nevladnih organizacij (gasilska društva, organizacije Rdečega kriţa, Gorska reševalna
sluţba, jamarska društva, potapljaška društva, kinološka društva, taborniške in
skavtske organizacije, klubi radioamaterjev in drugi), na podlagi načrtov zaščite in
reševanja se ne razporeja na dolţnosti v obrambi ali v Civilni zaščiti, če opravljajo v
enotah, sluţbah in drugih operativnih sestavah naloge, ki jih glede na predpisane
pogoje in usposobljenost ne morejo opravljati drugi člani. Drţavljani iz prejšnjega
odstavka imajo enake pravice in dolţnosti, kot jih imajo pripadniki Civilne zaščite, če ni
z zakonom določeno drugače. Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo
pravice in dolţnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite. V Civilno zaščito, za namene
prostovoljnega dela drţavljana razporedi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve
oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Drţavljan, ki je razporejen v
Civilno zaščito (pripadnik Civilne zaščite), dobi knjiţico pripadnika Civilne zaščite. V
Civilno zaščito ne morejo biti razporejeni drţavljani, ki psihofizično in zdravstveno niso
sposobni za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči ter nosečnice, matere in samohranilci
z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo drţavljani:
 sodelovati v civilni zaščiti,
 dajati materialna sredstva (materialna dolţnost),
 se usposabljati za zaščito, reševanje in pomoč.
Drţavljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju
vojaške dolţnosti ali k opravljanju delovne dolţnosti pod pogoji, določenimi s predpisi.
Dolţnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški)
oziroma 55. leta (ţenske) starosti.
V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo: (Zakon o varstvu pred naravnimi
in drugim inesrečami (ZVNDN), Ur.l. RS, št. 64/1994 Spremembe: Ur.l. RS, št. 33/2000
Odl.US: U-I-313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1 , 21.
12. 2008):
 moški in ţenske, ki so stari najmanj 15 let;
 matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti;
 moški in ţenske, katerim je prenehala dolţnost; dolţnost pa preneha
moškim s 63. letom in ţenskam s 55. letom.
Pripadnik Civilne zaščite je lahko vpoklican na zbor zaradi razporeditve, k uvajalnemu,
temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter k opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči. Pripadniki Civilne zaščite ter prostovoljci, ki sodelujejo pri opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči, imajo med opravljanjem nalog, usposabljanjem ter
izvrševanjem materialne dolţnosti pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega
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zasluţka za čas odsotnosti z dela, uţivajo pa tudi pravice na podlagi predpisov o
zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Naloge enot so opredeljene z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč (Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uradni list RS, št. 22/1999).
Enote, sluţbe in organi civilne zaščite: (Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uradni list RS, št. 22/1999.)
 enote za prvo pomoč
 enote za prvo veterinarsko pomoč
 tehnične reševalne enote
 enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
 enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
 sluţba za proţenje sneţnih plazov
 sluţbe za vzdrţevanje in uporabo zaklonišč
 sluţbe za podporo
 poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki
 poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite.

4 . 4 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS) je samostojna, nepridobitna,
humanitarna, nepolitična in najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev
in njihovih zvez. Deluje na podlagi Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru) in Zakona
o gasilstvu (v nadaljevanju ZGas).
GZS je zveza vseh prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD), vseh
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev (v nadaljevanju PIGD) ter njihovih gasilskih
zvez (v nadaljevanju GZ), ki so organizirana na občinski, medobčinski in regijski ravni.
GZS je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani kot naslednica vseh predhodnih povezav
gasilskih organizacij. Od tedaj opravlja naloge krovne gasilske organizacije v Republiki
Sloveniji in je od leta 1992 članica CTIF (Inernational association of fire and rescue
service, 2008).
Namen delovanja GZS je, da kot najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih
društev, prostovoljnih industrijskih gasilskih društev in njihovih zvez uresničuje skupne
in posebne interese članic na področju gasilstva, opredeljenega v strategiji delovanja
GZS, in opravlja naloge, za katere jo pooblasti drţava.
Cilji delovanja GZS so: (Statut Gasilske zveze Slovenije, sprejet na plenumu Gasilske
zveze Slovenije, Ţalec, 15. 12. 2007, 1., 5. in 6. člen.)
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 zagotavljati strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito
poţarno varnost v drţavi,
 skrbeti za organiziranost svojih članic in status gasilca,
 zagotavljati povezovanje gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v drţavi,
 zagotavljati mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v
svetu,
 zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti
članov in dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega
ţivljenja,
 opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je
humanitarne narave.
Slika 2 - Organizacijska shema gasilstva v Republiki Sloveniji

GASILSKA ZVEZA
SLOVENIJE

REGIJSKI SVETI
REGIJSKO POVELJSTVO
GASILSKE ZVEZE

OBČINSKO POVELJSTVO

KONGRES - PLENUM

STROKOVNO IN
OPERATIVNO
SODELOVANJE

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO
Teritorialno in industrijsko

POKLICNA GASILSKA
ENOTA

Vir: Gasilska zveza Slovenije, 2009

4.4.1 Način upravljanja Gasilske zveze Slovenije
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V Statutu Gasilske zveze Republike Slovenije so kot organi upravljanja navedeni (Statut
Gasilske zveze Slovenije, sprejet na plenumu Gasilske zveze Slovenije, Ţalec, 15. 12.
2007, 13. člen):
- kongres,
- plenum,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- arbitraţa.
Mandat zgoraj navedenih organov je pet let. V primeru prenehanja članstva, odstopa,
smrti člana ipd. sprejme Upravni odbor ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in
začne postopek za nadomestne volitve. Plenum mora najmanj štiri mesece pred
potekom mandata organom GZS imenovati kandidacijsko komisijo in razpisati
kandidacijski postopek, ki mora biti končan najmanj 30 dni pred zasedanjem kongresa.
Kandidacijski postopek ureja pravilnik, (zapisnik 7. seje plenuma Gasilske zveze
Slovenije, Ţalec, dne 15.12.2007.). Volitve kandidatov za člane organov so praviloma
javne, za predsednika in poveljnika pa so praviloma tajne. Podrobnejše določbe o
načinu in postopku volitev so določene v Poslovniku o delu Kongresa GZS (Statut GZS,
sprejet na plenumu Gasilske zveze Slovenije, Ţalec, 15. 12. 2007, 14. in 15. člen).

4.4.2 Organiziranost pokrajinskih gasilskih zvez
Splošne naloge pokrajinske gasilske zveze (Izhodišča za organiziranost
pokrajinskih gasilskih zvez, sprejeto na 27. seji predsedstva Gasilske zveze Slovenije,
Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo):
 organiziranje in izvajanje skupnih nalog s področja operative, organizacije in
preventive;
 organiziranje in izvajanje izobraţevanja;
 sodelovanje s pokrajinsko upravo za zaščito in reševanje in štabom CZ;
 opravljanje svetovanja in nadzora nad operativno organiziranostjo v gasilskih
zvezah in PGD na območju pokrajine;
 načrtovanje, organiziranje in opremljanje gasilskih enot na območju pokrajine;
 organiziranje pokrajinskih gasilskih tekmovanj;
 vodenje predpisanih evidenc, za katere se dogovorijo članice in Gasilska zveza
Slovenije;
 opravljanje analize večjih gasilskih intervencij pri poţarih in drugih nesrečah;
 opravljanje tudi drugih nalog, za katere jo pooblastijo članice ali jih nanj
prenese Gasilska zveza Slovenije.
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Konkretne naloge pokrajinske gasilske organizacije (Izhodišča za organiziranost
pokrajinskih gasilskih zvez, sprejeto na 27. seji predsedstva Gasilske zveze Slovenije,
Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo):
 strokovna pomoč gasilskim zvezam pri spremljanju in izvajanju zakonodaje in
drugih predpisov s področja zaščite in reševanja, varstva pred poţari in
gasilstva;
 izvajanje strokovnih nalog pri uveljavljanju meril za razvrščanje in opremljanje
gasilskih enot;
 strokovna pomoč gasilskim zvezam pri načrtovanju in nabavi gasilske zaščitne
in reševalne opreme in zagotavljanje usklajenega opremljanja gasilskih enot na
nivoju pokrajine v skladu s potrebami in značilnostmi pokrajine;
 izvajanje nalog na področju operativne organiziranosti in pripravljenosti
gasilskih društev in gasilskih zvez na nivoju pokrajine in drţave v skladu s
sprejetimi načrti;
 izvajanje nalog na področju gasilskih tekmovanj, nadziranje gasilskih tekmovanj
na nivoju gasilskih zvez in izvedba gasilskih tekmovanj na nivoju pokrajine;
 priprava in izvedba gasilskih vaj na nivoju pokrajine;
 priprava in izvedba analiz večjih gasilskih intervencij;
 izvajanje nalog na področju gasilske preventive;
 izvajanje nalog na področju mladine;
 izvajanje nalog na področju članic;
 izvajanje nalog na področju veteranov;
 priprava predlogov za napredovanje v čine.

4 . 5 GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA
Gorska reševalna zveza Slovenije (kratica GRZS) je organizacija, katere osnovna
naloga je preventivna dejavnost in pomoč ponesrečenim ter onemoglim obiskovalcem
gora. Vsebina in obseg dela sta se iz leta v leto širila z razvojem mnoţičnega planinstva
in gorništva ter drugih športov, povezanih z gorami. Z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami je GRZS opredeljena kot javna sluţba za zaščito,
reševanje in pomoč. GRZS od leta 2006 deluje kot samostojna zveza društev, ki se
lahko samostojno vključuje v druge sorodne zveze. Pred organizacijskimi spremembami
v letu 2006 je Gorska reševalna sluţba Slovenije delovala v okviru Planinske zveze
Slovenije.
GRZS je organizirana v 17 društvih/postajah, ki pokrivajo predalpski in alpski prostor v
Sloveniji. Skupno deluje v organizaciji okrog 700 gorskih reševalcev različnih
specialnosti (Gorska reševalna zveza Slovenije, 2008).
Ustanovljena je bila 16. junija 1912 v Kranjski gori pod okriljem Slovenskega
planinskega društva.
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GRZS je tudi ustanovna članica Mednarodne komisije za reševanje v gorah (IKAR-CISA)
(IKAR/CISA – mednarodna komisija za reševanje v gorah, 2008) in sodeluje z
obmejnimi gorskimi reševalnimi postajami in deţelnimi reševalnimi sluţbami sosednjih
drţav.
Namen in osnovna dejavnost Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) je prostovoljno
pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na teţe dostopnih terenih. Delo gorskih
reševalcev je tudi preventivno izobraţevanje članov in drugih obiskovalcev gora.
Gorska reševalna zveza Slovenije je organizirana kot zveza samostojnih, prostovoljnih,
nepridobitnih gorskih reševalnih društev in planinskih društev z registrirano gorsko
reševalno dejavnostjo (postajo), ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena:
zaščito, reševanje in pomoč v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, ko so
ogroţeni varnost, zdravje in ţivljenje ljudi. Te naloge opravljajo temeljne enote GRZS –
društva in postaje gorske reševalne sluţbe (GRS). So samostojne in imajo zemljepisno
določena območja delovanja. Izvajajo reševalne, preventivne in druge akcije ter
dejavnosti, določene s pravili GRZS in s svojimi pravili.
Slika 3 - Organigram gorske reševalne sluţbe

Vir: Gorska reševalna zveza Slovenije, 2008
Člani društev GRZS so alpinisti ali ljubitelji gora s posebnim znanjem (zdravniki, vodniki
reševalnih psov …), ki so se po programu GRZS usposobili tudi za prvo pomoč in
uporabo specializirane reševalne opreme. Ob vključitvi v društvo dobi član naziv gorski
reševalec pripravnik. Njegov cilj je postati gorski reševalec z licenco, pot do njega pa je
dokaj zahtevna. (Bodoči) gorski reševalec mora ţrtvovati veliko truda, volje in prostega
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časa, da doseţe zahtevano stopnjo usposobljenosti. Po pridobitvi licence se lahko
specializira za opravljanje dodatnih dejavnosti in postane inštruktor, letalec, vodnik
reševalnega psa ...
Naloga članov je izobraţevanje ne le članov, temveč tudi drugih ljubiteljev gora. V ta
namen društvo sodeluje pri različnih prikaznih vajah, tečajih, tekmovanjih in skupinskih
pohodih.
GRZS deluje na območju Republike Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje ţe več kot
desetletje uporablja za ugotavljanje pristojnosti ob intervencijah digitalizirane meje
pristojnosti posameznih postaj/društev GRS. O mejah pristojnosti so se postaje
dogovorile postopoma na podlagi predvidenih najboljših odzivnih časov na posameznih
območjih in tradicije pripadnosti posameznih območij h krajem, kjer so sedeţi
postaj/društev GRS. Kadar pride do nesreče v bliţini meje območja pristojnosti, sta
pogosto obveščeni obe potencialno pristojni postaji (Gorska reševalna zveza Slovenije,
2008).

4 . 6 KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE IN ZVEZA DRUŠTEV VODNIKOV
REŠEVALNIH PSOV SLOVENIJE
V Sloveniji deluje 62 športnih kinoloških in 18 lovskih kinoloških društev, ki imajo
skupno 7.500 članov. Velika večina članov kinoloških društev se ukvarja tudi z
reševanjem izpod ruševin. Društva so povezana v Kinološko zvezo Slovenije in v Zvezo
društev vodnikov reševalnih psov Slovenije in skupaj skrbijo za vzrejo in usposabljanje
reševalnih psov tudi za potrebe Civilne zaščite. Tako vsako leto usposobijo od 20 do 30
vodnikov prostovoljcev in prav toliko psov.
Kinološka zveza Slovenije je bila sprejeta v Mednarodno kinološko federacijo (FCI)
(Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije, 2008.) leta 1992. Reševalne enote Kinološke
zveze Slovenije delujejo po občinah, najboljši reševalci pa so vključeni v regijske
kinološke reševalne enote, ki pogosto pomagajo pri reševanju v tujini. (UŠENIČNIK,
Bojan. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS. Republiška uprava za zaščito
in reševanje, Ljubljana, 1994).
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4 . 7 JAMARSKA REŠEVALNA SLUŢBA SLOVENIJE
Jamarska reševalna sluţba je organizirana kot stalna sluţba pri Jamarski zvezi
Slovenije. Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Uradni list RS, št. 64/1994) opravlja
prostovoljno javno sluţbo.
Poglavitne naloge jamarske reševalne sluţbe so (Jamarska zveza Slovenije, 2008.):
 organizacija in izvedba reševanja v podzemlju in na drugih teţko prehodnih
terenih (v jamah, breznih, sifonih, soteskah ...)
 izobraţevanje in usposabljanje jamarjev reševalcev
 preprečevanje nesreč v podzemlju
 pomoč v okviru Civilne zaščite v primeru potresov, poplav, zemeljskih plazov ...
Pogodbeno mora imeti 53 članov. Za članstvo in operativno delovanje v JRS se
sklepajo letne pogodbe s posameznimi jamarskimi reševalci ali pripravniki JRS. V izbor
članstva pridejo najaktivnejši v preteklem letu (Jamarska zveza Slovenije, 2008).

4 . 8 RDEČI KRIŢ SLOVENIJE
Rdeči kriţ je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 23. oktobra 1863 v
Ţenevi, ko so se srečali predstavniki 16 drţav in na pobudo Jeana Henrija Dunanta
ustanovili človekoljubno organizacijo Mednarodni Rdeči kriţ.
Organizacija je dokončno zaţivela naslednje leto, med njenimi cilji pa je bila predvsem
nevtralna pomoč vsem udeleţencem vojn. Simbol organizacije je postal rdeči kriţ na
belem ozadju (obrnjena švicarska zastava), kasneje pa tudi muslimanski rdeči
polmesec in Davidova zvezda. Organizacija danes deluje v 160 drţavah. V Sloveniji je
bil Rdeči kriţ ustanovljen leta 1944.
7. decembra 2005 so drţave članice izglasovale uvedbo tretjega simbola, rdečega
kristala, tako da se bo lahko izraelska organizacija Magen David Adom vključila v
Mednarodni komite Rdečega kriţa (ICRC) (Internatoional Committee of the Res Cross,
2008.), saj do sedaj simbol te organizacije, rdeča Davidova zvezda, ni bil priznan kot
simbol Rdečega kriţa (Wikipedija, 2008).
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4 . 9 SLOVENSKA KARITAS
Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške cerkve na Slovenskem, ki jo
je prvega maja 1990 ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Njen
namen je uresničevati kreativno in socialno poslanstvo cerkve.
Slovenska Karitas je članica Mednarodne in Evropske Karitas; sprejema njuna načela
delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in
meddrţavnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.
Slovenska Karitas načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in
preverja učinke. Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma
in po svetu ter podpira socialne projekte v tretjem svetu. Slovenska Karitas povezuje in
usklajuje delo škofijskih Karitas (Ljubljana, Maribor, Koper). Sodeluje z ustreznimi
sluţbami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi
prizadevanje za promocijo prostovoljnosti. Aktivnosti in dejavnosti Karitas so:
mednarodno sodelovanje, mednarodna humanitarna in razvojna pomoč, zagovorništvo,
povezovanje, usklajevanje in koordinacija mreţe Karitas, promocija dobrodelnosti,
izvajanje specifičnih programov (letovanje otrok in druţin), nacionalne dobrodelne
akcije.
Slovenska Karitas se glede na naravo svojega delovanja vključuje v sistem zaščite in
reševanja; Slovenija ima namreč za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah
pripravljene sile za zaščito, reševanje in pomoč. Aktiviste Slovenske Karitas lahko poleg
aktivistov RKS, radioamaterjev in članov drugih humanitarnih organizacij uvrstimo v
skupino javnih delavcev in posameznih strokovnjakov na področju zaščite, reševanja in
pomoči (slovenska karitas, 2008).

4 . 1 0 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA
Slovenska potapljaška zveza (SPZ) je krovna organizacija slovenskih potapljačev. Njeno
osnovno poslanstvo je skrb za varno potapljanje, kar zveza zagotavlja predvsem preko
izobraţevanja članov. Zveza je tudi nosilec vseh športnih prireditev, povezanih s
potapljanjem in izvajanja Podvodne reševalne sluţbe Slovenije. V ta namen v zvezi
delujejo trije komiteji: komite za izobraţevanje, komite za šport in komite za zaščito in
reševanje iz vode. Posamezni komiteji so naprej razdeljeni v ustrezne komisije.
 Komite za šport
Slovenska potapljaška zveza preko tega komiteja koordinira in organizira drţavna in
mednarodna tekmovanja na področju podvodnih športov, to je podvodne fotografije,
hitrostnega potapljanja in plavanja s plavutmi, podvodnega lova, podvodnega hokeja,
podvodne orientacije in prostega potapljanja. Še posebej uspešni so slovenski
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podvodni fotografi, ki so na vrhu tudi v svetovnem merilu, svoje podvodne motive pa
prispevajo tudi za umetniški koledar, s katerim so ob novem letu obdarjeni vsi člani
zveze.
 Komite za zaščito in reševanje
Pod okriljem SPZ deluje na osnovi koncesije, podeljene s strani Uprave za zaščito in
reševanje republike Slovenije tudi Podvodna reševalna sluţba Slovenije, ki s petnajstimi
reševalnimi postajami in preko 140 podvodnimi reševalci zagotavlja visoko raven
zaščite in reševanja iz vode na področju Republike Slovenije. Vsi reševalci so
prostovoljci in letno sodelujejo pri preko 100 akcijah reševalnega, preventivnega in
izobraţevalnega značaja.

 Samostojni komisiji za znanost in medicino
Znanstvenoraziskovalno delo na področju potapljanja in hiperbarične medicine (Vir:
šola potapljanja, 2009.) je organizirano znotraj komisije za znanost. Zdravstvena
komisija pa raziskuje in predlaga smernice za zdravstveno varnost potapljačev
(slovenska potapljaška zveza, 2008).

4 . 1 1 SLOVENSKA POLICIJA IN SLOVENSKA VOJSKA
Policija ob naravnih in drugih nesrečah zagotavlja javni red in mir ter varnost na
prizadetih in ogroţenih območjih. Strokovne sluţbe in posamezni specialisti, zlasti pa
letalska enota policije sodelujejo tudi pri izvajanju reševalnih nalog; najpogosteje ob
nesrečah v gorah, ekoloških nesrečah ter pri gašenju poţarov v naravi. Zelo razvito je
tudi sodelovanje operativno-komunikacijskih centrov Ministrstva za notranje zadeve in
centrov za obveščanje Ministrstva za obrambo.
Slovenska vojska sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v
skladu s svojo organiziranostjo in opremljenostjo. Pri zaščiti in reševanju sodeluje zlasti
ob velikih nesrečah, ki zahtevajo veliko sil in sredstev, na primer ob velikih poţarih v
naravi, vodnih ujmah in ekoloških nesrečah. Letalske enote Slovenske vojske
sodelujejo predvsem pri reševanju ob nesrečah v gorah in na vodi, gašenju gozdnih
poţarov ter pri helikopterskem reševanju iz visokih objektov. O sodelovanju Slovenske
vojske pri zaščiti in reševanju odloča vlada, v nujnih primerih pa minister za obrambo
na predlog poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije (UŠENIČNIK, Bojan, Ljubljana,
1994, str. 27).
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4.11.1

Splošne naloge policije

Temeljne in sistemske naloge policije so predvsem, da (načrt dejavnosti MNZ ob velikih
poţarih v naravnem okolju – verzija 2,0, št. 842-5/2007/1 (145-04), dne 17.09.2007):
 varuje ţivljenje, osebno varnost in premoţenje ljudi ter vzdrţuje javni red na
območju, ki ga je zajel poţar;
 zavaruje ogroţeno območje;
 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema
storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim
organom;
 nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture in omogoča
interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč;
 varuje drţavno mejo in izvaja mejni nadzor ter policijske naloge v zvezi s tujci v
skladu z razmerami;
 z letalsko enoto policije sodeluje pri opravljanju policijskih, humanitarnih,
oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog, pomembnih za zaščito, reševanje in
pomoč ob poţaru v naravnem okolju;
 sodeluje pri identifikaciji ţrtev;
 obvešča Ministrstvo za zunanje zadeve o umrlih tujcih;
 komunicira z drugimi organizacijskimi enotami ministrstva ter drugimi drţavnimi
organi, zlasti še s centri za obveščanje;
 sodeluje s policijo iz drugih drţav;
 po potrebi organizira mobilno-komunikacijski center.
Če je treba zaradi naravne ali druge nesreče prestopiti drţavno mejo, je tak prestop
urejen z Zakonom o nadzoru drţavne meje in različnimi mednarodnimi pogodbami,
predvsem s sosednjimi drţavami pa tudi z Evropsko okvirno konvencijo o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti. (Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne
konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS).
Uradni list RS-MP, št. 8/2003) (Skupina avtorjev. Posvet Poţari v naravnem okolju,
Ljubljana, 2008, str. 2).

4.11.2

Pooblastila policije ob kršitvah

Policija ima za neposredno ukrepanje zoper kršitelje pooblastilo v Zakonu o gozdovih
(Zakon o gozdovih (ZG). Uradni list RS, št. 30/1993, 13/1998, Odl. US: U-I-53/95,
24/1999, Skl. US: U-I-51/95, 56/1999-ZON, 31/2000, 67/2002, 110/2002-ZGO-1,
112/2006, Odl. US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007), ki pooblašča policiste, da v
zvezi z zagotavljanjem poţarnega varstva izrekajo globe posameznikom, ki jih zalotijo
pri prekrških, če:
 kurijo na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na drugih zemljiščih, ki se ne štejejo
za gozd (plantaţe, pašniki, porasli z gozdnim drevjem, drevoredi, parki …),
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 poţigajo travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd oziroma
seţigajo rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe,
 uporabljajo odprt ogenj v gozdovih na krasu oziroma v gozdovih, ki so določeni
za poţarno ogroţene gozdove.
Zakon o varstvu pred poţarom (ZVPoz): policija sicer ni neposredno pristojna za
izvajanje kazenskih določb zakona, je pa določena kot eden izmed organov, ki mora
sodelovati pri preprečevanju in preiskovanju poţarov.
Uredba o varstvu pred poţarom v naravnem okolju (Uredba o varstvu pred poţarom v
naravnem okolju. Uradni list RS, št. 4/2006) je bila spremenjena leta 2006, po njej je
prenehala pristojnost policije kot prekrškovnega organa, vendar policija po novi uredbi
še vedno opravlja nekatere naloge ob razglašeni veliki in zelo veliki poţarni
ogroţenosti, neposredno izvajanje uredbe pa nadzorujejo inšpektorji IRSVNDN. Tako v
skladu s 13. členom uredbe policija poleg drugih subjektov v obdobjih, ko je razglašena
velika ali zelo velika poţarna ogroţenost, poostreno nadzoruje ogroţena območja, kar
pomeni, da policisti ob zaznavi kršitve iz uredbe izvedejo naslednje ukrepe:
 Ukaţejo kršitelju, da preneha z dejavnostjo, ki ogroţa ţivljenje ljudi ali njihovo
premoţenje (podlago ima v 3. in 34. členu Zakona o policiji). (Zakon o policiji
(uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB6). Uradni list RS, št. 107/2006);
 Preko OKC PU obvestijo pristojnega inšpektorja IRSVNDN in RECO, da ukrepa
na kraju kršitve. V ta namen si policija in IRSVNDN izmenjata seznama
telefonskih številk in podatkov o regijski organizaciji obeh organov;
 O sumu kršitve uredbe, v skladu s 50. členom Zakona o prekrških (Zakon o
prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4). Uradni list RS, št. 3/2007)
zberejo podatke o kršitvi in kršitelju in vloţijo predlog pristojnemu
prekrškovnemu organu – krajevno pristojni izpostavi IRSVNDN.
Ostali prekrškovni organi, ki so navedeni za izvajanje nadzora po uredbi, so poleg
IRVNDN še policija, IRSKGP in Zavod za gozdove, ki bo tudi postal prekrškovni organ
18. 12. 2009 in s tem pristojen za izvajanje nekaterih določb Zakona o gozdovih in
ostalih področnih predpisov (Skupina avtorjev. Posvet Poţari v naravnem okolju.
Izobraţevalni center Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ljubljana, 2008).
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4 . 1 2 ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS) sestavlja 117 klubov, v katerih je včlanjeno
preko 4500 radioamaterjev z opravljenim izpitom. Več kot 3000 teh radioamaterjev je
hkrati tudi včlanjeno v zvezo radioamaterjev Slovenije preko članstva kluba. V Sloveniji
imamo dva radioamaterska razreda:

Razred A lahko uporablja vse frekvenčne obsege in ima največjo dovoljeno moč
omejeno na 1500W. Razred je skladen s CEPT 1.
Razred N ima dostop do večine kratkovalovnih frekvenčnih območij (80 m, 40 m,
15 m, 10 m) ter do večine frekvenčnih območij nad 30 MHz. Največja dovoljena moč
je omejena na 100 W (25 W nad 30 MHz).
V aprilu 1998 je tudi Slovenija podpisala CEPT priporočila (Direktiva Sveta z dne 25.
junij 1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadrţati za usklajeno uvajanje javnih
vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih in mobilnih komunikacij v Skupnosti
(87/372/EGS). ZRS je aktivna članica IARU (The INternational Amateur Radio Union,
2009.), ki je član ITU (International Telecommunication Union, 2009.). ZRS je
organizator nekaterih odmevnih tekmovanj in izdajatelj diplom. V obdobju vstopa
Slovenije v EU so radioamaterji lahko od 01. 05. 2004 do 31. 12. 2004 uporabljali
posebne klicne znake (Zveza radioamaterjev Slovenije, 2008).

4 . 1 3 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE
Zveza tabornikov Slovenije je največja slovenska mladinska organizacija. V pribliţno
100 enotah (rodovih in četah) po vsej Sloveniji zdruţuje prek 8,5 tisoč aktivnih članov,
če pa upoštevamo tudi manj aktivne, ki se občasno udeleţujejo raznih programskih
aktivnosti rodov, območnih organizacij in zveze, pa po ocenah število naraste na preko
10 tisoč. Zveza tabornikov Slovenije neprekinjeno deluje od leta 1951, ko jo je na
sedeţu Univerze v Ljubljani ustanovila skupina, v kateri so prevladovali predvojni skavti
in gozdovniki. Taborništvo je prostovoljno, nepolitično in vzgojno gibanje za mlade,
odprto vsem, ne glede na poreklo, raso ali prepričanje. Deluje v skladu z namenom,
načeli in metodo svetovnega skavtskega gibanja.
Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija in je od leta 1994
polnopravna članica WOSM (The World Organisation of the Scout Movement) (svetovna
skavtska zveza, 2008).
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4 . 1 4 ZDRUŢENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTOV IN SKAVTINJ
SLOVENJIE
Zdruţenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj Slovenije (ZSKSS) je nevladna,
neprofitna organizacija, odprta za vse, vodijo jo prostovoljci.
S čez 4.400 člani in vsaj 10.000 ljudmi, ki s skavti tesno sodelujejo, ter 700 voditelji v
72 stegih (lokalne enote) po vsej Sloveniji so ena največjih mladinskih organizacij v
drţavi.
Osnovni namen ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in
druţbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni
drţavljani ter člani krajevnih, nacionalnih in mednarodnih skupnosti.
ZSKSS je bilo ustanovljeno 31. marca 1990, takoj ko so druţbene razmere dovoljevale
skavtstvo (Zdruţenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, 2008).
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5 GASILSTVO V SLOVENIJI
Na Slovenskem se je gasilstvo začelo z Rimljani. (LUKAČ, Alenka. 100 let gasilstva v
Materiji. Kočevski tisk, Kočevje d. d., Materija, avgust 2008.) V Ljubljani pa so šele leta
1676 dobili prvi poţarni in gasilski red. Nekje na polovici 18. stoletja so bili izdani
poţarni redi, ki so na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem urejali varnostne predpise
tako za mesta kot za podeţelje. Obrtniki, četrtni mojstri in straţniki so v letu 1773
dobili nove dolţnosti s poţarnim in gasilskim redom, ki ga je izdalo kranjsko deţelno
glavarstvo.
V času Ilirskih provinc (1809–1814) so Francozi poskrbeli, da se je na Primorskem,
Koroškem in Kranjskem povečalo zanimanje za poţarno sluţbo, in sicer s tem, ko so za
to sluţbo skrbeli sami in so tak odnos zahtevali tudi od občin. Osemnajstega maja 1825
je bil izdan poţarni red z naslovom v slovenščini »Ogenj gasitni navod ali naredbanje
ognj gasiti«. V kasnejših letih se je razvoj gasilstva pomikal le še navzgor.
Na Slovenskem ima organizacija prostovoljnega gasilstva dolgotrajno tradicijo. Prvo
gasilsko društvo je bilo ustanovljeno v Metliki leta 1869, kasneje pa še v Ljubljani,
Laškem in na Ptuju. Nato se je ideja o prostovoljnem gasilstvu širila po vseh deţelah
Avstro-Ogrske. K ustanavljanju društev je vodilo uspešno delovanje gasilcev, ki so imeli
podporo ţupanov. Le-ti so morali po zakonu skrbeti za poţarno varnost. Društva so se
med seboj povezovala v zveze.
Leta 1898 so slovenski gasilci ustanovili Zvezo slovenskih poţarnih bramb na Spodnjem
Štajerskem, ki je imela sedeţ v Ţalcu. V društvih in deţelnih zvezah je pogosto
prihajalo do sporov med Slovenci in Nemci, predvsem za vodilna mesta v organizaciji in
zaradi poveljevanja v slovenskem ali nemškem jeziku. Prva gasilska društva so bila
namreč še nemška. Leta 1966 se je Kranjska gasilska zveza vključila v slovansko
gasilsko zvezo prav z namenom, da ne bi več prihajalo do sporov.
V času do prve svetovne vojne je v naših deţelah delovalo osem gasilskih zvez
(LUKAČ, Alenka, Materija, 2008):
 Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško,
 Štajerska deţelna gasilska zveza,
 Zveza slovenskih poţarnih obramb za Spodnjo Štajersko,
 Zveza prostovoljnih gasilskih društev v političnem okraju Ljutomer,
 Deţelna zveza gasilskih društev na Koroškem oz. od leta 1910 dalje Slovenska
deţelna zveza prostovoljnih gasilskih društev na Kranjskem,
 Kranjska deţelna gasilska zveza od leta 1913,
 Zveza kočevskih gasilskih društev,
 Zveza muropoljskih gasilskih društev.
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Leta 1919 so ustanovili Jugoslovansko gasilsko zvezo Ljubljana, v katero je bilo
vključenih 240 gasilskih društev, ki so skupaj štela več kot 8000 članov. Kasneje, leta
1933, so se gasilska društva preimenovala v čete, Jugoslovanska gasilska zveza pa je
postala Gasilska zajednica za Dravsko banovino. V takratni Dravski banovini je tako do
leta 1940 bilo 968 čet, ki so štele 32.202 člana.
Druga svetovna vojna je s seboj prinesla uničenje gasilskega orodja in opreme.
Okupator je prevzel oblast v deţeli in razpustil delovanje ne samo gasilskih, ampak tudi
drugih društev. Gasilstvo je uredil po svojih predpisih. V Ljubljani je bilo tako v gasilsko
četo vključenih več italijanskih kot slovenskih gasilcev.
Takoj po osvoboditvi, maja leta 1945, se je začelo zastavljati vprašanje, kaj bo s
poţarno varnostjo. Vendar ne za dolgo. Prostovoljni gasilci so namreč trdo poprijeli za
delo in počasi uredili pogoje za delovanje gasilskih društev. Najprej seveda v večjih
krajih, kjer so dobili tudi več opreme, nato pa še drugod po deţeli.
Leta 1948 je bila ustanovljena Gasilska zveza Slovenije, ki je zdruţevala številna
gasilska društva z več kot 50.000 člani. Vsa društva so imela svoje domove, orodje,
svojo opremo, motorne brizgalne, gasilske avtomobile in drugo opremo za gašenje
poţarov.
Gasilska zveza Ljudske Republike Slovenije je tako leta 1954 zdruţevala 20 okrajnih
gasilskih zvez. V njih je bilo 1266 gasilskih društev, ki so štela 64.490 članov. Zveza je
organizirala številne aktivnosti, ki so krepile razvijanje društev ter skrbele za napredek
in strokovno izobraţevanje le-teh. Prizadevala si je tudi za to, da bi v svoje vrste
pridobila večje število ţenskih članic, kar ji je tudi uspelo, saj ima po doslej znanih
podatkih glede na število članov največje število članic in mladink v Evropi.
Gasilska organizacija se je razvila v eno največjih prostovoljnih organizacij v Sloveniji,
ki izvaja nepridobitno dejavnost. V svoje vrste vključuje 1450 gasilskih društev s
108.000 člani. Gasilci so usposobljeni za reševanje ljudi ob naravnih in prometnih
nesrečah. Gasijo poţare v stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektih.
Poleg vsega naštetega pa je pomembno tudi to, da se gasilci tudi kulturno
udejstvujejo. Po drţavi namreč delujejo različni gasilski pevski zbori, gasilska godba,
gledališke skupine in še veliko drugih. Poleg strokovne literature, ki jo izdaja Gasilska
zveza Slovenije, je najpomembnejše glasilo »Gasilec«. V Metliki pa je vsem na ogled
»Slovenski gasilski muzej« (100 let gasilstva v Materiji, Alenka Lukač, Materija, avgust
2008).
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5 . 1 DEJAVNOSTI GASILSKE ORGANIZACIJE11


Strokovno operativna dejavnost








izobraţevanje in usposabljanje







osnovno,
nadaljevalno,
za specialnosti,
obnovitveno.

organizacijske dejavnosti











11

gašenje poţarov,
reševanje ob prometnih nesrečah,
reševanje ob razlitju nevarnih snovi,
reševanje na vodi in iz vode,
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

organiziranje prostovoljnega gasilstva,
zagotavljanje usklajenega razvoja,
strokovno svetovanje zvezam in društvom,
sodelovanje z drţavnimi organi,
mednarodno sodelovanje,
delo članic,
delo mladine,
delo veteranov,
kulturne dejavnosti,
ohranjanje gasilske dediščine.



strokovni tisk in zaloţniška dejavnost



poţarna preventiva



gasilska tekmovanja

(http://gasilec.net/ul-priloge/Predstavitev%20GO_slo.pdf, 15. 11. 2008)
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5 . 2 ORGANIZIRANOST GASILSKE ŠOLE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Z izgradnjo Izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije (v
okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje) so se materialni pogoji za
usposabljanje prostovoljnih in poklicnih gasilcev uresničili. Za organizacijsko izvedbo
usposabljanja prostovoljnih in poklicnih gasilcev imamo podlago v Zakonu o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 71/93, čl. 30), ki pa bolj natančno ne opredeljuje organizacijske
oblike delovanja gasilske šole.
Ime gasilska šola se v Republiki Sloveniji uradno ne uporablja ne pri prostovoljnih
gasilcih ne pri poklicnih.
Ustanova skrbi za strokovno usposabljanje gasilcev. Ker se prostovoljni gasilci na niţjih
stopnjah usposabljajo tudi v okviru svojih enot, kjer ne razpolagajo z ustreznimi učnimi
pripomočki (praktične vaje, nazivi specialnosti), gasilska šola nudi podporo pri
usposabljanju, ki zahteva učne pripomočke, kabinete in poligone. Posamezni strokovni
delavci gasilske šole prevzamejo skrb za organizacijo usposabljanja za poklicne gasilce
in pomoč pri organizaciji usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Poleg organizacijskega
dela na področju usposabljanja delavci gasilske šole kot izobraţevalne ustanove
prevzamejo skrb za razvoj in izdelavo strokovnega gradiva, ki je namenjeno
usposabljanju prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Gasilska šola izvaja usposabljanje
predvsem po naslednjih programih: (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost
slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000)
 usposabljanje poklicnih gasilcev,
 usposabljanje prostovoljnih gasilcev, ki jih organizira gasilska zveza,
 druge vrste usposabljanja, namenjenega gasilcem (računalniško, izvajanje
raznih posvetov, učnih delavnic …).
Izobraţevalni center za zaščito in reševanje je 11. 11. 2008 pričel z izobraţevanjem
»Usposabljanje avtorjev vsebin in mentorjev e-učenja«. Izobraţevanje je namenjeno
predvsem tistim, ki bodo spletno učilnico uporabljali kot učitelji oz. razvijalci vsebin.
Projekt »E-izobraţevanje v ICZR« je bil sprejet v okviru razpisa Agencije RS za
raziskovanje CRP MIR 2007 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, 2008).
V ciljnem okolju URSZR bodo učitelji pogosto tudi razvijalci vsebin, zato bo izvedeno
kombinirano »usposabljanje za mentorje in razvijalce vsebin«. Usposabljanje traja 4
tedne in poteka na daljavo ter v obliki začetnega in končnega srečanja v ţivo.
Uporabniki se med usposabljanjem spoznajo z vsemi tehnologijami, ki jih bodo v
nadaljevanju uporabljali pri svojem delu, obenem pa se seznanijo z različnimi
didaktičnimi pristopi e-izobraţevanja.
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Na vseh ravneh usposabljanja se udeleţenci seznanijo s sistemom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, nalogami svoje formacije ter si pridobijo osnovne
spretnosti za izvajanje nalog. Dopolnilni programi so namenjeni osveţitvi in
poglabljanju pridobljenega znanja ter seznanjanju z novo opremo in novostmi v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V programu gre za izobraţevanje članov in pripadnikov Gasilske, Kinološke, Jamarske
in Potapljaške zveze Slovenije, Gorske reševalne sluţbe, Rdečega kriţa Slovenije, zveze
tabornikov in radioamaterjev, zdruţenja skavtov ter delavcev različnih pooblaščenih
podjetij, zavodov in drugih poklicnih organizacij, katerih dejavnost je tako ali drugače
pomembna za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Najzahtevnejši med
vsemi je program za poklicnega gasilca, v katerem pridobi gasilski poklic vsako leto
povprečno 30 kandidatov (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2008).

5 . 3 POKLICNO GASILSTVO
Poklicne gasilske enote so organizirane kot javni gasilski zavodi oziroma kot poklicne
gasilske enote v podjetjih.
Ustanovijo jih lokalne skupnosti na podlagi predpisov o ustanovitvi javnih zavodov, v
podjetjih pa na osnovi internih predpisov. V Sloveniji imamo organiziranih 13
teritorialnih poklicnih gasilskih enot. Poklicne gasilske enote opravljajo preventivne in
operativne naloge varstva pred poţari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju, za katerega so ustanovljene (Gasilska zveza Slovenije, 2008).
V pravilih gasilske sluţbe je poklicni gasilec definiran tako (Gasilska zveza Slovenije,
2008):
»Poklicni gasilec je član gasilske enote, ki opravlja naloge v gasilski
organizaciji poklicno in izpolnjuje druge pogoje, določene z Zakonom o
gasilstvu.«
Zakon o gasilstvu poklicnega gasilca definira tako: (Zakon o gasilstvu (ZGas). Uradni
list RS, št. 113/2005-UPB1.)
Kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva (poklicni gasilec), mora poleg
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še posebne pogoje. Ti
pogoji so (Zakon o gasilstvu (ZGas), 13. člen, 113/2005-UPB1, 120/2008, Odl. US: U-I61/06-14):
 da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten;
 da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper ţivljenje, telo in premoţenje;
 da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti;
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 po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih
uspešno zaključiti izobraţevanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in
opraviti predpisan strokovni izpit;
 kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po
ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno
odpove pogodbe o zaposlitvi;
 poklicni gasilec, ki vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti, mora poleg
splošnih pogojev in pogojev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena Zakona o
gasilstvu imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljeno dodatno
usposabljanje za to delo, pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog
gasilstva in opravljen predpisan strokovni izpit;
 poklicni gasilec, ki kot poveljnik ali operativni vodja vodi operativno delo v poklicni
gasilski enoti najvišje kategorije, mora imeti poleg splošnih pogojev najmanj visoko
strokovno ali univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj pri poklicnem
opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen predpisan strokovni izpit;
predpisan strokovni izpit mora opraviti poklicni gasilec najkasneje v enem letu po
nastopu dela poveljnika ali operativnega vodje; predpisan strokovni izpit mora
opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela tudi predstojnik poklicne gasilske
enote.
Po skromnih začetkih poklicnega gasilstva v letu 1922 v Ljubljani se je kot poklicna
gasilska milica po drugi svetovni vojni tej enoti priključila še poklicna gasilska ljudska
milica v Mariboru. Obe sta delovali do leta 1953, ko sta se preoblikovali v poklicne
gasilske čete. V petdesetih letih so bile ustanovljene še nove gasilske enote (Koper,
Celje, Kranj), ki so zaposlovale skupno ţe okrog 150 poklicnih gasilcev.
Zakon o gasilstvu iz leta 1993 (Zakon o gasilstvu (ZGas). Uradni list RS, št. 71/1993)
določa, da je gasilec oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge
gasilstva. V nadaljevanju podrobneje določa pogoje za kandidata za gasilca, ki poklicno
opravlja naloge gasilstva kakor tudi dolţnosti poklicnega gasilca. Za poklicne gasilske
enote ta zakon določa osnovna merila in pravi, da se organizirajo kot zavod ali kot
reţijski obrat.
Ker je njihova organiziranost ločena od organiziranosti PGD, ki se formirajo po določilih
Zakona o društvih (Zakon o društvih (ZDru-1). Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008,
Odl. US: U-I-380/06-11, 102/2008, Odl. US: U-I-57/07-7), je logično, da sodelovanje
prostovoljnih in poklicnih gasilcev ne more sloneti na tej osnovi. To se tako rekoč vleče
ţe od Zakona o varstvu pred poţarom (Zakon o varstvu pred poţarom (ZVPoz). Uradni
list RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1) iz leta 1976,
ki je prvi razmejil odnose zavod – društvo.
Sodelovanje pri izvajanju operativnih nalog gasilstva ni vprašljivo, saj na področju
strokovnosti ni razlik v delovanju – pri delu društev in njihovih zvez pa poklicni gasilec,
če ni član PGD, ne more biti izvoljen v organe PGD oziroma GZ, saj v statutih društev
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in zvez pri načinu upravljanja društva (zveze) nimamo opredeljene moţnosti, da bi bili
lahko nečlani izvoljeni v organe društva oziroma zveze.
Da bi uveljavili gasilstvo kot enotno sluţbo pri izvajanju operativnih nalog gasilstva in
povezali poklicne in prostovoljne gasilske enote v enoten sistem, je Zakon o spremembi
zakona o gasilstvu, ki ga je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije 16. 03. 2000,
določil, da minister po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije in Zdruţenja
slovenskih poklicnih gasilcev predpiše Pravila gasilske sluţbe, s katerimi se uredijo tudi
oblike sodelovanja gasilskih organizacij – torej sodelovanje med poklicnimi in
prostovoljnimi gasilci. Po letu 1968 so poklicne gasilce v Ljubljani, Mariboru, Celju,
Kopru, Kranju in Novem mestu financirale občine z okoli 50 odstotki. Izjema je bila
enota na Jesenicah, ki je dobivala okoli 90 odstotkov sredstev od občine in ţelezarne.
Zaradi tega so enote postale servisna sluţba za gasilske brizgalne in gasilnike oziroma
so iskale drugo pridobitno dejavnost za reševanje svojega obstoja.
V Sloveniji poznamo poklicne gasilce, ki so zaposleni v:
 poklicnih gasilskih enotah – javnih zavodih,
 gasilskih društvih in zvezah,
 industrijskih gasilskih enotah v podjetjih.
Do sedaj veljavni Zakon o gasilstvu, ki je ravno na tem področju doţivel spremembe, je
v Gasilsko zvezo Slovenije kot najvišjo obliko povezovanja gasilskih organizacij
povezoval tudi poklicne enote. Ta povezava pa je bila kljub zakonskim določilom
prepuščena posameznim vodstvenim strukturam. Tako je v nekaterih primerih to
sodelovanje potekalo zgledno, v drugih primerih pa takšno povezovanje ni dajalo
ustreznih rezultatov, ki jih zahteva skupno zagotavljanje poţarnega varstva in
opravljanje javne gasilske sluţbe. Po sprejemu novega zakona o društvih pa se je
izkazalo, da naj se gasilski zavodi ne bi povezovali v gasilske zveze, kar je sodelovanje
le še poslabšalo. Posledica pa je tudi sprememba zakona o gasilcih, ki ne predvideva
več povezovanja poklicnih enot v gasilske zveze.
Neformalno so se poklicni gasilci povezovali še pred osamosvojitvijo Slovenije.
Povezava je bila vzpostavljena predvsem na skupnih sestankih direktorjev poklicnih
gasilskih enot. Po osamosvojitvi Slovenije pa je tudi to povezovanje zamrlo in ne daje
pravih rezultatov.
V skladu z Zakonom o društvih so poklicni gasilci ustanovili Zdruţenje poklicnih
gasilcev, ki naj bi v čim večji meri povezovalo poklicne gasilce, zaposlene v poklicnih
gasilskih enotah. V to društvo pa se ne povezujejo vsi poklicni gasilci.
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V Sloveniji delujejo poklicne gasilske enote12, neformalno lahko te enote razdelimo še
na tiste, ki za poţarno varstvo skrbijo v občinah, in na tiste, ki delujejo tudi v
industriji13. Javno gasilsko sluţbo v industriji in lokalni skupnosti opravljajo naslednje
gasilske enote: v Krškem, v Ravnah na Koroškem, na Jesenicah in v Lendavi.14
Vse poklicne gasilske enote so z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uradni list RS, št. 22/1999, 99/1999,
102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007) skupaj s še
nekaterimi prostovoljnimi gasilskimi društvi določene za naloge zaščite in reševanja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem
prometu in nesrečah na tekočih in stoječih vodah, ki so javno dobro, s katerim upravlja
drţava ter za druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena.
Med enotami je velika razlika v številu operativnih gasilcev, od 120 v Ljubljani do manj
kot 10 v Seţani in Ajdovščini (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost
slovenskega gasilstva. GZS. Ljubljana, junij 2000).

5.3.1 Izobraţevanje poklicnih gasilcev
V Izobraţevalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije se po programih
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) izobraţujejo poklicni gasilci za
pridobitev poklica gasilca in gasilskega tehnika.
Izobraţevanje poklicnih gasilcev je opredeljeno v Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št.
71/93) in Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94). Na podlagi Zakona o gasilstvu se izvajata tudi programa gasilstvo, smer
gasilec, poklic gasilec in gasilski tehnik. Program je predpisal minister za obrambo,
uspešen zaključek izobraţevanja pomeni pridobitev novega poklica, ne pa stopnje
izobrazbe.
V začetku leta 1994 se je v ICZR na Igu pri Ljubljani začela izobraţevati prva
generacija poklicnih gasilcev po programu gasilec – tehnični reševalec. Kandidati so bili
12

Gasilska brigada Ljubljana, Javni zavod za zaščito in reševanje Maribor, Gasilsko reševalna
sluţba Kranj, Javni zavod za poţarno, reševalno in tehnično sluţbo Celje, Gasilska brigada
Koper, Gasilsko reševalni center Novo Mesto, Poklicna gasilska enota Krško, Gasilska enota
Nova Gorica, Gasilski center Ajdovščina, Gasilski zavod Seţana, Gasilski zavod Trbovlje, Gasilski
zavod Ravne na Koroškem, Poklicno gasilski reševalni servis Jesenice, Gasilska enota Nafta
Lendava.
13
Industrijske poklicne gasilske enote in enote s poklicnim jedrom so: Center poţarne varnosti
Domţale, Gasilska enota Nafta Lendava, Poklicna gasilska enota Gorenje, Revoz, Krka, Lek,
Henkel, Color, Alples, BTC Ljubljana, Elan, Mariborska Livarna, Sava Tires, Cankarjev dom,
Količevo, TE Brestanica, Gasilci Postojna.
14
V Krškem – nuklearka, papirnica in termoelektrarna, v Ravnah na Koroškem – ţelezarska
podjetja, na Jesenicah – ţelezarska podjetja, V Lendavi – rafinerija.
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predvsem iz poklicnih gasilskih enot iz vse Slovenije, nekaj pa iz prostovoljnih gasilskih
društev, ki imajo poklicna gasilska jedra15. Pribliţno dve tretjini kandidatov pa je bilo iz
industrijskih gasilskih društev.
Predmetnik izobraţevalnega programa za poklic gasilca, po katerem se izobraţujejo
kandidati, je podan v programu. Vseh pedagoških ur v programu je 807, od tega jih je
435 namenjenih za praktični pouk v gasilskih enotah, 140 za praktične vaje, 372 ur pa
je namenjenih teoretičnim vsebinam, razdeljenim v 13 predmetov.
Po končanem strokovno teoretičnem delu in uspešno zaključenem praktičnem pouku v
gasilskih enotah imajo udeleţenci izobraţevanja zaključni in strokovni izpit (Skupina
avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, junij
2000).

5.3.2 Pooblastila in dolţnosti poklicnih gasilcev
(1) Poklicni gasilec mora periodično opraviti predpisani preizkus znanja, preizkus
psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled.
(2) Če je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu
ugotovljeno, da poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega dela, se razporedi
na delovno mesto, ki ustreza njegovim zdravstvenim in psihofizičnim sposobnostim.
(3) Če je pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu ugotovljeno,
da poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega dela, je delodajalec dolţan
preveriti, ali ga je mogoče zaposliti pod spremenjenimi okoliščinami, in mu ponuditi
novo pogodbo o zaposlitvi oziroma če to ni mogoče, se mu odpove pogodba o
zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. (Zakon o gasilstvu (ZGas). Uradni list RS, št.
113/2005-UPB1, 120/2008, Odl. US: U-I-61/06-14, člen 14.)

5 . 4 PROSTOVOLJNO GASILSTVO
Številne nesreče in poţari, v katerih je sodelovalo na tisoče prostovoljnih gasilcev,
vedno znova kaţejo na neurejen status prostovoljnih gasilcev in premalo cenjeno
prostovoljno delo. Milijoni ur prostovoljnega dela, doslej niso bili zadosten argument, s
katerim bi odgovorne na drţavnih nivojih prepričali o pomenu ureditve statusa
prostovoljnega gasilca. V skladu z usmeritvami, sprejetimi na 14. kongresu na Bledu, je
GZS v sodelovanju z resornim ministrstvom ob sprejemanju davčne zakonodaje pisala
številne amandmaje, s katerimi je ţelela zagotoviti boljše pogoje delodajalcev, ki
zaposlujejo operativne gasilce. Ţal brez uspeha, zato je tudi v bodoče naloga Zveze in
15

V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot ter načrtom varstva pred poţarom ustanovi poklicno jedro s poklicnimi gasilci kot
sestavni del prostovoljne gasilske enote. O ustanovitvi poklicnega jedra mora prostovoljno
gasilsko društvo obvestiti občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske sluţbe.
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naloga drţavnih organov poiskati ustrezne rešitve za dokončno ureditev statusa
prostovoljnega gasilca in zagotovitev določenih bonitet za člane operativnih gasilskih
enot v prostovoljnih gasilskih društvih.16
Prostovoljno delo v gasilski organizaciji mora biti tudi v prihodnje stimulirano z ustrezno
politiko podeljevanja gasilskih priznanj in odlikovanj, ki jih člani gasilske organizacije
prejmejo za svoje nesebično in prostovoljno delo na nivojih od gasilskega društva do
Gasilske zveze Slovenije.
Slovensko prostovoljno gasilstvo je nacionalno bogastvo in fenomen, ki je v svetu
redkost. Pri urejanju statusa gasilca ne moremo iskati podobnih rešitev v drţavah EU,
ampak moramo sami poiskati ustrezne rešitve za ureditev le-tega. Drţava se pri
urejanju statusa prostovoljnega gasilca ne more sklicevati na evropsko prakso.
S pravilnikom, ki ga je predpisal minister, je bil realiziran sklep o ureditvi zdravstvenih
pregledov prostovoljnih gasilcev. V naslednjem kongresnem obdobju je nujno
zagotoviti zdravstvene preglede za vse operativne gasilce. Zveza se mora zavzemati za
zagotavljanje sredstev za izvajanje zdravstvenih pregledov na nivoju drţave in lokalnih
skupnosti, pri tem je potrebno izhajati iz dejstva, da so gasilske enote – poleg
opravljanja javne gasilske sluţbe v okviru domače lokalne skupnosti – namenjene
izvajanju operativnih nalog tudi izven svoje lokalne skupnosti.
Dosledno je potrebno spoštovati zakonska določila o zdravstvenem in nezgodnem
zavarovanju gasilcev. Vse gasilce je potrebno zavarovati tudi za primer odgovornosti. V
naslednjem kongresnem obdobju mora Gasilska zveza (skupaj z drţavo) urediti
invalidsko in pokojninsko zavarovanje gasilcev.
Lobirati je potrebno za to, da bo drţava posebej zavarovala gasilce, ki sodelujejo pri
velikih intervencijah in jim tako zagotovila večjo varnost v primeru poškodb, nastalih pri
intervencijah (Poročilo predsedstva 15. kongresu Gasilske zveze Slovenije. Gasilska
zveza Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).
V pravilih gasilske sluţbe je prostovoljni gasilec definiran tako (Gasilska zveza
Slovenije, 2008):
«Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in
psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom
določene pogoje.«

16

Tukaj je mišljeno predvsem to, da se popusti pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju,
upošteva se olajšave pri dohodnini, oprostitev gasilskega davka (ko bo uveden) itd.
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Zakonski pogoji so:
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu, je oseba ki (Zakon o
gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1). Uradni list RS, št. 113/2005.):
 je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen
predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;
 ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti
in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske sluţbe;
 ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper ţivljenje, telo in
premoţenje;
 je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ţenske).
 Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolţnosti, pravice in obveznosti
prostovoljnih gasilcev.

5.4.1 Organiziranost prostovoljnih gasilskih društev
Prostovoljna gasilska društva se organizirajo v skladu z Zakonom o društvih, kateri
navaja, da so organi društva sledeči: (Zakon o društvih (ZDru-1). Uradni list RS, št.
61/2006, 91/2008, Odl. US: U-I-380/06-11, 102/2008, Odl. US: U-I-57/07-7)






Občni zbor,
Upravni odbor,
Poveljstvo,
Nadzorni odbor,
Častno razsodišče.17

5.4.2 Izobraţevanje prostovoljnih gasilcev
Gasilska zveza Slovenije organizira izobraţevanje in usposabljanje prostovoljnih
gasilcev. Načelno so naloge Gasilske zveze Slovenije na področju usposabljanja
opredeljene v Zakonu o gasilstvu. Na podlagi 31. člena je pristojni minister predpisal
programe usposabljanja za prostovoljne gasilce, ki jih je pripravila Gasilska zveza
Slovenije. Izobraţevanje prostovoljnih gasilcev natančneje opredeljuje Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
Uradni list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005,
110/2005, 5/2007, 92/2007). V 33. členu uredbe je določeno, da se usposabljanje
prostovoljnih gasilcev izvaja na ravni gasilskih društev, gasilskih zvez in Gasilske zveze
Slovenije.

17

Zakon o društvih (ZDru-1). Uradni list RS, št. 61/2006, št. 91/2008, Odl. US: U-I-380/06-11,
102/2008, Odl. US: U-I-57/07-7)
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Pravila gasilske sluţbe pa na podlagi Zakona o gasilstvu opredeljujejo temeljno
usposabljanje za pridobitev čina, dopolnilno usposabljanje za pridobitev naziva
specialnosti in permanentno usposabljanje za obnavljanje znanja in posodobitev znanja
z novostmi.
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) je
leta 1997 Gasilska zveza Slovenije izdala učne programe za osnovni tečaj za gasilca,
nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupin, tečaj za vodjo enote, tečaj za vodjo
enot, tečaj za poveljnika PGD, tečaj za člana višjega poveljstva, tečaj za višjega
strokovnega svetovalca, tečaj za vodjo v regiji in drţavi ter tečaj za visokega
strokovnega svetovalca. Učni programi so usklajeni in podpisani od pristojnega ministra
(Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS,
Ljubljana, junij 2000).

5.4.3 Dopolnilno usposabljanje za pridobitev naziva specialnosti
Glede na zakonske naloge, ki jih opravljajo gasilci, kaţe kadrovska sestava zadovoljivo
stanje na terenu. Z razvojem naselij, infrastrukture in v skladu z mednarodnimi
zahtevami pa se je po letu 1990 pokazala potreba po specialnem znanju pri določenih
veščinah. Nadgradnja specialnega znanja v osnovnem usposabljanju je izredno dobro
rešena s specialnostmi, ki pokrijejo poglobljeno znanje, katerega zahteva sodoben
razvoj drţave (Raziskovalna naloga: Prihodnost slovenskega gasilstva, Ljubljana, 2000,
str. 37).

5.4.4 Pravice prostovoljnega gasilca
V statutu prostovoljnega Gasilskega društva Smokuč, sprejetem na rednem občnem
zboru, dne 15. 01. 2005 so kot pravice navedene:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 da uporabljajo skupne doseţke in rezultate delovanja društva pri svojem
delu,
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim
finančno materialnim poslovanjem.
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5.4.5 Dolţnosti prostovoljnega gasilca
V statutu prostovoljnega gasilskega društva Materija, katerega član sem tudi sam,
sprejetem na rednem zasedanju občnega zbora, dne 10. 03. 2007 imamo dolţnosti
opredeljene tako:

da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev
in nalog društva,

da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,

da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih
dogovorjenih nalog,

da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

da varujejo ugled društva,

da sprejemajo funkcije v organih društva.

5.4.6 Nadomestila prostovoljnega gasilca
V Zakonu o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo), (ZGas-UPB1), Uradni list RS, št.
113/2005, v 25. členu je opredeljeno, da prostovoljnemu gasilcu med intervencijo
pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med
usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. Nadomestilo plače izplača
delodajalec v breme občine. Če intervencija traja več kot štiri ure, imajo udeleţenci
pravico do brezplačne prehrane. Prostovoljnega gasilca zaradi udeleţbe na intervenciji
ali na usposabljanju delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto
ali ga kako drugače oškodovati (Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGasUPB1). Uradni list RS, št. 113/2005).

5.4.7 Zdruţevanje prostovoljnih gasilskih društev
Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze, katere za društva
opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva. Zlasti opravljajo zadeve v zvezi
z: (Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1). Uradni list RS, št.
113/2005)
 načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;
 načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s
predpisanimi merili;
 načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot, gasilskih organizacij,
ki so članice zveze;
 povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na
katerem deluje gasilska zveza;
 izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle drţava ali občine;
 drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
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Gasilske zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez in regijske gasilske poveljnike, ki so
člani pristojnih štabov Civilne zaščite. Poveljniki gasilskih zvez in regijski gasilski
poveljniki skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost
niţjih poveljstev in gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter
vodijo večje in zahtevnejše intervencije. Način izbire in pristojnosti poveljnikov gasilskih
zvez in regijskih poveljnikov ter drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov so
določeni v pravilih gasilske sluţbe (Gasilska zveza Slovenije, 2008.). Gasilska zveza,
v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva na območju posamezne občine,
daje:
 mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev;
 mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z
gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

5 . 5 GASILSKE ENOTE V GOSPODARSKIH DRUŢBAH
Ustanovitev gasilske enote v gospodarskih druţbah obravnava Zakon o gasilstvu, kjer
je opredeljeno, da morajo gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije ustanoviti
gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka poţara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti po merilih, katera določi minister.
Vrsta in obseg gasilskih enot se določata v skladu z merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot, izdanimi na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o
gasilstvu. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote po tem
členu zagotovi ustanovitelj. Gospodarska druţba, zavod ali druga organizacija lahko za
opravljanje poţarne straţe in izvajanje drugih operativnih nalog gasilstva sklene
pogodbo z gasilsko enoto, ki opravlja javno gasilsko sluţbo v skladu s Zakonom o
gasilstvu v občini, na območju katere je sedeţ, objekti ali drugo premoţenje
gospodarske druţbe, zavoda ali druge organizacije, na katerega se nanaša pogodba. S
pogodbo z gasilsko enoto po tej določbi gospodarska druţba, zavod ali druga
organizacija ne more izključiti svoje obveznosti za organiziranje lastne gasilske sluţbe
po merilih iz prvega odstavka 28. člena Zakona o gasilstvu. Gasilska enota mora o
sklenitvi pogodbe za opravljanje poţarne straţe in drugih operativnih nalog gasilstva
nad eno leto obvestiti občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske sluţbe
(Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1), Uradni list RS, št.
113/2005, člen 28).
Statistični podatki kaţejo na nadaljnje upadanje industrijskih gasilskih društev in enot.
Gasilska zveza Slovenije se je zavzemala za boljšo organizacijo gasilstva in poţarnega
varstva v podjetjih in za upoštevanje veljavne zakonodaje. Spremljalo se je izvajanje
meril za razvrščanje industrijskih gasilskih enot in s strani Gasilske zveze jim je bila
nudena strokovna pomoč pri izvajanju teh meril. Aktivno je Zveza vključevala in
spodbujala sodelovanje industrijskih gasilcev na strokovno-operativnem področju
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(Raziskovalna naloga, Prihodnost slovenskega gasilstva, skupina avtorjev, GZS
Ljubljana, julij 2000).

 Merila za razvrščanje industrijskih gasilskih enot
Kategorije industrijskih gasilskih enot (GE), ki jih na podlagi zakona ustanovijo
gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, se določijo na podlagi skupnega
števila točk glede na (Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12.04.2008):
 tehnološki proces
 število zaposlenih
 površino ozemlja, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti, ter
 oddaljenost industrijskega obrata od najbliţje teritorialne GE V. ali višje
kategorije.

5 . 6 PRISTOJNOSTI NOSILCEV ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Drţava skrbi za normativno urejanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, načrtovanje razvojnega in raziskovalnega dela, izdelavo drţavnih načrtov
zaščite in reševanja ter organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
Skrbi za organiziranje in pripravljanje drţavnih sil, pripravo in izvajanje programov
izobraţevanja ter usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč. Organizira ali podpira
izvajanje določenih oblik zaščite, reševanja in pomoči18. V drţavni pristojnosti je
mednarodno sodelovanje ter izvajanje inšpekcijskega nadzora. Drţava ob nesrečah
zagotavlja po potrebi tudi pomoč prizadetim pokrajinam in lokalnim skupnostim. Zaradi
učinkovitega načrtovanja, vodenja in izvajanja nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami iz drţavne pristojnosti na posameznih geografsko zaokroţenih območjih, ki
omogočajo tudi pravočasno odzivanje na nesreče, se je območje drţave organiziralo v
določeno število regij, v katerih so se organizirale strokovne sluţbe za zaščito in
reševanje, organi za vodenje zaščite, reševanja in pomoči ter enote, sluţbe in organi
Civilne Zaščite, logistični centri oziroma druge operativne sestave. Del teh nalog lahko
opravijo tudi pokrajine.
Lokalne skupnosti zagotavljajo spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o
nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne
zaščite, organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter
njihovo usposabljanje. Ob nesrečah organizirajo in vodijo zaščito, reševanje in pomoč
na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju njihovih posledic. Zaradi večje
učinkovitosti in gospodarnosti priprav in ukrepanja lahko lokalne skupnosti na
določenem območju skupaj razvijajo nekatere priprave za posamezne vrste nesreče.
18

Tukaj gre za reševanje v gorah, jamah, na vodi in iz vode itd.
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Občine priprave usklajujejo s sosednjimi občinami v tistih primerih, ko bi lahko
posledice nesreče zajele dve ali več sosednjih občin.
Na podlagi globalnih ocen ogroţenosti in drugih strokovnih podlag občine ugotavljajo in
analizirajo tveganje na svojem območju ter same ali v sodelovanju s sosednjimi
lokalnimi skupnostmi skrbijo za preventivne ukrepe in pripravljenost. O vsaki novi
nevarni dejavnosti in drugem tveganju na svojem območju morajo obvestiti sosednje
lokalne skupnosti, če te dejavnosti oziroma tveganje ogroţajo tudi sosednje območje.
Gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije zagotavljajo predvsem pogoje in
moţnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite zaposlenih ter v ta namen
pripravljajo ustrezne načrte ter izvajajo predpisane zaščitne ukrepe. Na svoje stroške
morajo zagotoviti predpisana zaščitna sredstva in reševalno opremo, organizirati
predpisane reševalne enote in sluţbe ter organizirati usposabljanje delavcev. O vsaki
nevarni dejavnosti in drugem tveganju, ki so povezana z njihovo dejavnostjo, morajo
obvestiti lokalno skupnost, na območju katere poslujejo, ter druge lokalne skupnosti,
če njihova dejavnost ogroţa tudi njihovo območje.
Drţavljani so v skladu z zakonom dolţni delovati v Civilni zaščiti. V določenih primerih
morajo dajati v uporabo svoja materialna sredstva in nepremičnine ter se usposabljati
in pripravljati za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter predpisanih zaščitnih
ukrepov. Drţavljani, ki prostovoljno ali nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči, uţivajo pravice, kot so predpisane za pripadnike Civilne zaščite. Drţavljani,
ki poklicno opravljajo strokovno sluţbo na področju zaščite, reševanja in pomoči, se
razporejajo v aktivno sluţbo v Civilno zaščito, ki je izenačena z delovno dolţnostjo
drţavljanov (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. Gradivo MO, št. 807-00-5/2000-6,
22. 05. 2002).

5 . 7 FINANCIRANJE GASILSTVA V SLOVENIJI
Financiranje gasilstva in poţarnega varstva se v skladu z veljavnimi zakoni izvaja iz
sredstev:
 lokalnih skupnosti,
 drţave,
 zavarovalnic,
 gasilske znamke,
 donatorjev,
 virov lastnih prihodkov,
 poţarnega davka.
Financiranje na nivoju lokalnih skupnosti je še vedno zelo različno in odvisno od
posluha posameznega občinskega vodstva za delovanje gasilstva. V skladu s
smernicami 14. kongresa so se pri Gasilski zvezi Slovenije, pri sprejemu Zakona o
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financiranju občin (Zakon o financiranju občin (ZFO). Uradni list RS, št. 80/1994,
45/1997, Odl. US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999-ZNIDC, 59/1999, Odl. US: U-I-43/99,
61/1999, Odl. US: U-I-233/97, 79/1999-ZJF, 89/1999, Odl. US: U-I-359/98, 119/2002,
Odl. US: U-I-165/00-7, 40/2003, Odl. US: U-I-256/00-6, 90/2005, 32/2006-UPB1,
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A.) z resornim ministrstvom zavzemali za uvedbo
meril, ki bi, glede na ogroţenost, zagotavljala enakomernejše financiranje gasilstva v
občinah. Ţal tudi ta amandma ni bil sprejet. Tudi v prihodnje ostajajo le priporočila o
zagotavljanju 3 % sredstev primarne porabe občinskega proračuna za delovanje
gasilstva. Tudi v naslednjem kongresnem obdobju se bo GZS z drţavnimi in občinskimi
organi zavzemala za zadostno financiranje gasilstva na nivoju občine.
Zveza se bo zavzemala za izvajanje Zakona o gasilstvu, ki določa podpis tripartitne
pogodbe med prostovoljnim gasilskim društvom, gasilsko zvezo in občino, ter
zagotavljanje sredstev za delovanje gasilskih zvez. Za čim racionalnejšo porabo
sredstev se bo zavzemala za financiranje gasilskih društev preko gasilskih zvez.
V skladu s smernicami predhodnega kongresa je bila uspešno uzakonjena gasilska
znamka, katere sredstva so namenjena, v skladu z zakonom, spodbujanju delovanja
gasilske mladine in izenačevanju opremljenosti gasilstva.
V skladu s predhodnimi kongresnimi določbami se je Zveza aktivno vključila v izdelavo
meril za sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena, s katerimi se zagotavlja urejen
sistem sofinanciranja gasilskih enot po enotnih kriterijih. Tudi v prihodnje je nujno
sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje pri vodenju politike in organizaciji
delovanja gasilskih enot širšega pomena. Poseben poudarek zasluţi ustrezna kadrovska
in strokovna zastopanost gasilskih enot in njihova opremljenost.
Sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme na podlagi vsakoletnih razpisov za
zagotavljanje posodabljanja in modernizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme ima
podlago v Zakonu o gasilstvu. S tem je uresničena naloga predhodnega kongresa. Na
ta način se posredno spodbuja nabava standardizirane in tipizirane gasilske opreme.
Z letom 2008 se uveljavlja tudi sofinanciranje opremljanja gasilskih enot v manj razvitih
občinah. Cilj v naslednjem kongresnem obdobju je, da se zagotovi sofinanciranje v
višini ene tre tretjine vrednosti opreme. Zveza se bo zavzemala, da se sredstva v ta
namen povečujejo in bi se načrtno začele zmanjševati vse večje razlike v opremljenosti
med občinami.
Gasilska organizacija se bo zavzemala, da se v programih na ravni drţave in v okviru
sofinanciranja tudi v prihodnje prednostno zagotavlja zaščitna in reševalna oprema za
gašenje v naravnem okolju, za reševanje na vodi in še posebej za delovanje gasilcev
ob neurjih, poplavah in podobnih nesrečah. Izkušnje preteklih let kaţejo, da je za
posredovanje pri navedenih nesrečah opremljenost neustrezna oz. slaba.
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Pri poţarnem skladu, čeprav se poţarna taksa ni povečala, je bilo doseţeno dosledno
odvajanje sredstev poţarne takse v drţavni proračun. S tem je bil doseţen cilj
kongresa, saj se na nivoju drţave zbere letno pribliţno 6.180.000 €. Pri sredstvih
poţarnega sklada se bo potrebno tudi v prihodnje zavzemati za večji vpliv organov
Gasilske zveze Slovenije pri porabi sredstev na nivoju drţave in za načrtno porabo
sredstev v skladu z Zakonom o varstvu pred poţari (Zakon o varstvu pred poţarom
(ZVPoz). Uradni list RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006, 3/2007UPB1.) na nivoju občin. Zavzemali se bodo za to, da se po uveljavitvi Zakona o davku
na nepremičnine (Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16,11,2006) čim prej uveljavi tudi
Zakon o poţarnem davku (Poročilo predsedstva 15. kongresu Gasilske zveze Slovenije.
Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).

 Donacije od dohodnine
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, čl. 142, 3. odstavek) je podlaga za izdajo
odredbe o namenitvi dela dohodnine, na podlagi katere lahko zavezanci za dohodnino
namenijo do 0,5 % plačane dohodnine organizacijam, ki so pridobile ta status. Med
upravičence so bile vključene vse prostovoljne gasilske organizacije.
Nadalje lahko v Poročilu predsedstvu 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije preberemo,
da je v ta namen GZS v marcu 2007 zbrala vse potrebne podatke prostovoljnih
gasilskih društev in gasilskih zvez19 in jih preko Uprave RS za zaščito in reševanje
posredovala Ministrstvu za finance. Vse prostovoljne gasilske organizacije so bile
vključene v spisek upravičencev do donacij od dohodnine.
GZS je pripravila vzorec letaka, s katerim so gasilske organizacije lahko seznanile svoje
članstvo in druge občane z moţnostjo namenitve dela plačane dohodnine gasilskim
organizacijam.

19

Mišljeni so naslednji podatki: naslovi, davčne številke, matične številke, številke transakcijskih
računov.
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6 GASILSTVO V IZBRANIH DRŢAVAH EU
Ideja o solidarnosti, ki je oblikovala sodobno Evropo, je pripomogla, da se drţavljani
drţav članic Evropske skupnosti vse bolj počutimo pripadnike ene druţbe in da
sprejemamo evropsko identiteto. Tudi ko gre za civilno zaščito ali varnost nasploh. Če
pride do naravne nesreče ali velike tehnološke nesreče v eni od drţav Evropske
skupnosti, bodo partnerji nemudoma ponudili pomoč (MALEŠIČ, M. Evropski druţbi
naproti. Civilna zaščita, revija za vprašanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1991,
št. 5, str. 246).
V Evropi ima gasilstvo mnogo skupnih značilnosti. Večinoma spada v občinsko
pristojnost. V drţavni pristojnosti so predvsem zakonodaja, usposabljanje, obveščanje
in inšpekcijski nadzor. Drţava sofinancira le tisti del gasilske dejavnosti, ki ima širši
druţbeni pomen. V večini drţav prevladujejo prostovoljni gasilci. Poklicne enote imajo
le večja mesta. Slovenija sodi v krog drţav z največjim številom prostovoljnih gasilcev.
Pred njo so le Avstrija, Švica in Latvija. (UŠENIČNIK, Bojan. Slovensko gasilstvo ob
prehodu v novo tisočletje. Ujma, revija za vprašanja pred naravnimi in drugimi
nesrečami, 1998, št. 12, str. 163–174).

6 . 1 MEDNARODNO SODELOVANJE
Nikakršnega sodelovanja na nobeni ravni ni brez prilagajanja. Tako je tudi z
mednarodnim sodelovanjem. Claes (2002: 4-6) pravi, da je prilagajanje dinamični
proces in da je treba v tem procesu upoštevati interakcijo med EU in drţavami
članicami. Glavni dejavniki, ki po njegovem mnenju vplivajo na prilagajanje, so:
 inteziteta vpliva evropske na domačo zakonodajo;
 podobnost politik;
 pogajalske priloţnosti;
 arbitraţa.
Za potrebe uspešnega sodelovanja so potrebne spremembe, Borzel in Risse (2000:10)
ločita tri vrste sprememb, ki jih povzroči EU:
 prva stopnja je absorpcija, drţave članice so sposobne prevzeti evropske
politike in prilagoditi svoje institucije, ne da bi znatno spremenile svoje procese,
politike in institucije,
 druga stopnja je prilagoditev, drţave članice se odzovejo na pritisk EU tako,
da prilagodijo svoje procese, politike in institucije, ob tem pa se njihove
bistvene značilnosti ne spremenijo,
 tretja stopnja je transformacija, drţave članice zamenjajo svoje procese,
politike in institucije z novimi, bistveno drugačnimi, ali pa spremenijo obstoječe
tako, da se bistveno spremenijo njihove ključne značilnosti.
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Sodelovanje s tujimi gasilskimi organizacijami in mednarodno gasilsko organizacijo
CTIF (Milan Dubravac, Komisija za nevarne snovi pri mednarodni gasilski organizaciji,
2008) je bilo na podlagi predhodno zastavljenih nalog in ciljev v obdobju 2003–2007 še
posebej uspešno. Od vključitve v mednarodno gasilsko organizacijo CTIF leta 1992 so
bili doseţeni dobri, celo nepričakovani rezultati. Petkrat je bila Slovenija udeleţena na
gasilski olimpijadi, vsako leto je bila formirana delegacija, katera se je udeleţila
zasedanja generalne skupščine, številnih strokovnih simpozijev, predavanj, zasedanj
strokovnih odborov in komisij. Sodelovanje s sosedi in gasilci iz drugih drţav poteka
zelo dobro, predvsem z Avstrijo, Madţarsko, Hrvaško, Slovaško in drugimi. S
predstavniki omenjenih gasilskih zvez se naša zveza redno sestaja in izmenjuje izkušnje
na področjih izobraţevanja in usposabljanja gasilcev, organiziranosti in poloţaja
prostovoljnega gasilstva v posameznih drţavah, zveza je sodelovala na raznih
tekmovanjih, letnih zborih in raznih drugih prireditvah.
V okviru CTIF se nadaljuje delo v strokovnih telesih in komisijah, in sicer:
 za mladino,
 za nevarne snovi,
 za zgodovino poţarnega varstva in gasilstva,
 za tekmovanja.
Na pobudo GZS je bila septembra 2003 na novo ustanovljena strokovna komisija
podonavskih drţav, ki jo je vodl Ernest Eory, predsednik gasilske zveze Slovenije.
Omenjena komisija je nastala na osnovi dogovorov predstavnikov evropskih gasilskih
zvez leta 2002 v Moravskih toplicah zaradi potreb po skupnem delovanju in reševanju
problematike prostovoljnih gasilcev znotraj EU (Poročilo predsedstva 15. kongresu
Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).

6 . 2 ANALIZA GASILSTVA V AVSTRIJI
Avstrijska civilna zaščita tvori obseţen sistem zaščite ob vsakodnevnih dogodkih,
naravnih in drugih nesrečah in v primeru vojne. Civilna zaščita predstavlja v vseh
okoliščinah priprave drţavnih upravnih organov, ukrepe reševalnih in drugih sluţb
kakor tudi samozaščito v pristojnosti občin. Organizacije so za vse primere iste, in sicer
gasilske in reševalne sluţbe. Vojska lahko nudi dodatno podporo v okviru pomoţne
akcije, ki jo lahko zahtevajo pristojni civilni organi na vseh upravnih ravneh
(Mednarodna primerjava sistemov za zaščito prebivalstva. Temeljno poročilo z dne 15.
junij 2001, str. 32, 33).
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Slika 4 - Karta avstrijskih regij

1.
2.
3.
4.
5.

Gradiščanska
Koroška
Spodnja Avstrija
Zgornja Avstrija
Salzburg

6.
7.
8.
9.

Štajerska
Tirolska
Berška (predalpska)
Dunaj

Vir: Lex localis – revija za lokalno samoupravo, 2008

Javne gasilske organizacije v Avstriji delujejo na območju, ki obsega pribliţno 83.858
km2 in na katerem ţivi 8.094.097 prebivalcev. Zvezna drţava Avstrija je sestavljena iz
devetih zveznih deţel, ki v 99 upravnih okrajih zdruţujejo 2.359 občin. Avstrija je
razdeljena na pet večjih pokrajin:
 Vzhodne Alpe z 52.600 km2 (62,8 %),
 Prednoţje Alp in Karpatov in vzhodni predel (del Panonske niţine) z 9.500
km2 (11,3 %),
 Dunajska kotlina s 3.700 km2 (4,4 %),
 Visokogorje granita in gnajsa (predel češke gmoite) z 8.500 km2 (10,1 %).
Naselitev prebivalstva je zelo neenakomerna. Prostor z največjo poseljenostjo je zunaj
alpskega območja, v Alpah je skoraj 60 odstotkov površine nenaseljene (Skupina
avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij
2000).
Za takšno naseljenost je tudi podatek, da je povprečno število klicev na pomoč v letu
2006 znašalo 29,5 odstotka vseh klicev na tisoč prebivalcev velik.20 Za primere
20

CTIF, International association of fire and rescue services, Centre of Fire Statistics, second
edition; str. 17, prof. dr. N.N. Bruschkinsky, Ph. D. J. R. Hakk Jr., prof. dr. S.V. Sokolov, dr. ing.
P. Wagner, Moscow – Berlin 2008
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naravnih nesreč, ki presegajo določeno regijo, je avstrijska gasilska sluţba organizirala
gasilsko in reševalno sluţbo. Navedeno sluţbo sestavljajo udarne gasilske enote.
Aktivira se pri obseţnejših akcijah. Sluţba je v prvi vrsti namenjena izvajanju aktivnosti
izven lastnega upravnega okraja. Temeljno načelo je, da mora biti zagotovljena
osnovna krajevna pripravljenost dodeljenih gasilskih enot (gasilci. org., 2008).

 Zakonska zasnova ureditve gasilstva
Po avstrijski zvezni ustavi so zadeve (splošnega) poţarnega nadzorstva tako v pogledu
zakonodaje in izvajanja v pristojnosti deţel, ki so na osnovi tega sprejele ustrezne
zakone. Poţarno nadzorstvena zakonodaja zveznih deţel se med seboj bistveno ne
razlikuje, tako da lahko, na splošno rečeno, govorimo o enotno urejenem gasilstvu v
Avstriji.
Zadeve zaščite pred katastrofami oziroma pomoči v katastrofah so praviloma tudi v
pristojnosti deţel tako glede zakonodaje kakor tudi izvrševanja. Pod pojmom
»katastrofa« razumemo vsak ţe nastali ali grozeči dogodek, ki se zgodi zaradi
elementarnega, tehničnega ali drugega delovanja ter lahko povzroči škodo ljudem in na
materialnih dobrinah v izredno velikem obsegu. V Avstriji pomoč v katastrofah izvajajo
intervencijske organizacije, kot so gasilci, Rdeči kriţ, Samaritani, Gorska reševalna
sluţba, Sluţba za reševanje na vodi itd.

 Pripadnost resornemu ministrstvu
Vzpostavitev in vzdrţevanje učinkovitega poţarnega varstva je v pristojnosti občin.
Pojem poţarno nadzorstvo obsega preventivno poţarno varstvo (poţarno nadzorstvo v
oţjem smislu), katerega izvajajo občine v okviru svojih gradbenih in poţarno
nadzorstvenih dejavnosti, in operativno poţarno varstvo (gašenje poţarov), za
izvajanje katerega občina zadrţi gasilske organizacije. Pri zadnji navedeni dejavnosti je
vključena podpora izvršilnih organov občine (policije, »ţandermarije«) gasilskim
organizacijam pri ugotavljanju vzrokov poţarov. Potrebe po ljudeh se v gasilskih
organizacijah, z izjemo poklicnih gasilcev in polno zaposlenih industrijskih gasilcev,
pokrivajo s prostovoljnim članstvom prebivalcev v občinah.
Oblastni nadzorni organ nad občinami je njihova deţelna vlada; organi zvezne vlade
nimajo na področju gasilstva nikakršnih nadzorstvenih pravic.

 Financiranje gasilstva
Občine izpolnjujejo svoje z zakonom predpisane zadolţitve glede ustvarjanja in
vzdrţevanja ustreznih institucij za preprečevanje poţarov s tem, da krijejo, delno ali v
celoti, dejanske stroške za gasilstvo. Za večino avstrijskih gasilskih društev je prispevek
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občine več ali manj le velika postavka v njihovem proračunu. Za pokrivanje razlik
morajo biti gasilska društva iznajdljiva in podjetna; nenazadnje so jim v veliko pomoč
tudi prispevki prebivalstva. Stroške industrijskih gasilskih organizacij krijejo lastniki
podjetij oziroma obratov.
Zbrani davki za poţarno varnost se na osnovi razmerij vplačanih bruto dohodkov
zavarovalnih premij proti poţarom in poţarne škode zavarovanih premičnin in
nepremičnin porazdelijo na posamezne zvezne deţele. Iz letnih deleţev se krijejo
stroški deţelnih gasilskih zvez in delovanje gasilskih šol kakor tudi izpolnjevanje nalog z
zagotavljanjem subvencij za pospeševanje gasilstva.
Od leta 1971 se iz skladov za katastrofe letno izdvajajo sredstva za pospeševanje in
nabavo gasilskih naprav za intervencije ob katastrofah. Ta sredstva se delijo zveznim
deţelam po ključu na osnovi števila prebivalstva (Skupina avtorjev. Raziskovalna
naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000.).

 Organiziranost in vrste gasilstva
Zakonodaja o poţarnem nadzorstvu zahteva od vsake občine, da skrbi za to, da je na
njenem območju najmanj ena osebno in materialno popolnjena in zadovoljivo
usposobljena, akcijsko sposobna javna gasilska organizacija. Gasilski poveljnik je glede
na udarno moč in intervencijsko sposobnost gasilske organizacije občinski organ ter
tako podrejen ţupanu (www.gasilci. org, 2008).
Njegovi podrejeni so pomoţni organi občine. V takem okviru je njihova dejavnost
javnopravna. Med javne gasilske organizacije spadajo prostovoljne, obvezniške,
poklicne in industrijske gasilske organizacije. Konec leta 1998 je bilo v Avstriji 4. 858
intervencijsko sposobnih javnih gasilskih organizacij; od tega je bilo 4.540
prostovoljnih, 312 industrijskih in 6 poklicnih gasilskih organizacij (www.gasilci.org,
2008).
Obvezniške gasilske organizacije ni. Industrijske gasilske organizacije so ustanove za
takojšnjo intervencijo pri poţarih in drugih nezgodah, ki prizadenejo podjetja. Poklicne
gasilske organizacije so v mestih Dunaj, Gradec, Celovec, Innsbruck, Salzburg in Linz
ter štejejo okoli 2.400 gasilcev, od katerih jih je skoraj 1.700 samo na Dunaju. Poklicne
gasilske organizacije so oddelki oziroma sluţbene enote magistratov (Skupina avtorjev.
Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Okrajne gasilske zveze
V skoraj vseh zveznih deţelah so v upravnih okrajih obstoječe gasilske organizacije,
zdruţene v okrajne gasilske zveze, na čelu katerih so okrajni gasilski poveljniki
(namestniki). V raziskavi, ki jo je pripravila GZS leta 2000, nadalje lahko vidimo, da so
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okrajne gasilske zveze
javnopravne korporacije. Če okrajna gasilska zveza ni
ustanovljena, je okrajni gasilski poveljnik neposredni organ deţelne gasilske zveze, ki
je pristojna v bistvenih nalogah za sluţbeni nadzor. Po potrebi so upravni okraji
razdeljeni na gasilske sektorje, na čelu katerih so sektorski poveljniki.

 Deţelne gasilske zveze
V deţelnih gasilskih zvezah se zdruţujejo okrajne gasilske zveze oziroma gasilske
organizacije neposredno iz konkretne deţele. Na čelu deţelnih gasilskih zvez so deţelni
poveljniki (namestniki). Njim ob strani so deţelni gasilski svet, deţelno gasilsko
poveljstvo in drugi organi. V raziskavi, ki jo je pripravila GZS leta 2000, je navedeno,
da je naloga zveze, poleg sluţbenega nadzora, skrb za enoten razvoj in pospeševanje
gasilstva na vseh področjih. V vsaki zvezni deţeli je za zadeve zadolţen en član deţelne
vlade. V okvirih organizacije uradov deţelne vlade so ustrezni referati, v nekaterih
deţelah pa sluţbeni nadzor opravljajo uradne poţarne inšpekcije.

 Gasilska zveza Avstrije
Gasilska zveza Avstrije je na osnovi društvenega prava ustanovljena krovna
organizacija vseh avstrijskih gasilskih organizacij za obravnavo in koordinacijo njihovih
skupnih zadev. Članice so deţelne gasilske zveze in mesta, ki imajo poklicne gasilske
organizacije. Na čelu zveze je predsednik (podpredsednik) Gasilske zveze Avstrije. V
okviru zveze so formalni (predsedstvo zveze, zvezni gasilski svet, zvezni gasilski odbor)
in strokovni odbori za prostovoljne, industrijske in poklicne gasilske organizacije ter
gasilsko tehniko. Za obdelavo posameznih strokovnih zadev so določeni referenti in
izvedenci.
Med javne gasilske organizacije spadajo prostovoljne (4550 prostovoljnih gasilskih
društev), poklicne (6 gasilskih organizacij) in industrijske (324) gasilske organizacije
(Gasilska zveza Slovenije, 2008).

 Kategorizacija gasilskih enot
Pravila o taktični organiziranosti in moči (normalna moč) so določena v veljavnih
predpisih (predpisi o minimalni opremljenosti). Predpisi določajo predvsem to, da so v
občinah za vrsto in število gasilskih vozil in standardno opremo merodajni kriteriji, kot
so število prebivalcev, geografski poloţaj, način in gostota zazidave, namembnost
zgradb, stopnja nevarnosti poţara v objektih, tovarnah in na napravah, prometna
ureditev naselij in preskrba z vodo za gašenje. »Dodatki« so moţni v posebnih
razmerah, na primer ob prisotnosti nebotičnikov, zdravstvenih ustanov, velikih tovarn,
objektov za velika zborovanja in podobnih objektov, ki so s tehničnega vidika poţarne
zaščite zelo pomembni. S stališča občine, in sicer glede stroškov, predstavljajo ti
predpisi tudi »najvišje finančne meje«. Dejanska moč za normalno akcijo naj bi bila
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podvojena vrednost ugotovljene moči za normalno akcijo. Taktične enote gasilske
organizacije so gasilska skupina (moštvo 1:8 z manjšim ali običajnim gasilskim
vozilom), gasilska skupina s cisterno (moštvo 1:6 s cisterno ali univerzalnimi gasilskimi
vozili) in skupina gasilskih vozil (1:2.16), ki so sestavljene iz dveh delov. Po potrebi,
predvsem v mestih, so enote ojačane s posebnimi vozili, na primer z avtomobilskimi
lestvami, vozili za zaščito dihal, vozili s cevmi, vozili za vodenje akcij itd… (Skupina
avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij
2000).

 Informatika v gasilskih organizacijah v Avstriji
Avstrijci lahko v nujnih primerih kličejo na pomoč na klicno številko 122 (ali druge
klicne številke za take primere) in na posebno označenih postajah prek varnostnih
sluţb ali poţarnih signalnih naprav. Informacijske postaje s stalnim deţurstvom so
urejene v gasilskih poveljstvih deţel, poklicnih gasilskih organizacijah, velikih
industrijskih gasilskih enotah in večjih prostovoljnih gasilskih društvih, ki so večinoma
tudi regionalne postaje za klic v sili in javljanje nujnih primerov. Največji del javnih
avstrijskih gasilskih organizacij sestavljajo prostovoljci, kar pomeni, da niso poklicni
gasilci in da nimajo stalnih varnostnikov. Pri vsaki akciji je torej potrebno poklicati in
obvestiti ljudi na delovnih mestih ali doma. Pri tem pomaga skoraj 7.800 siren, čeprav
velik del gasilskih enot uporablja tako imenovani tihi način obveščanja skoraj izključno
z radijskimi sprejemniki za javljanje nujnih primerov. Sirene se uporablja samo še za
primere večjega obsega, torej, če je treba poklicati vse ekipne rezerve. Namen
gasilskih siren je zaščita pred elementarnimi nesrečami ali obveščanje civilnega
prebivalstva.
Pri operativnem delu in vajah pošiljajo obvestila prek telefona in pozivnikov ter
predvsem po radijskih zvezah. Gasilska centrala je radijsko stalno povezana z
operativnimi enotami. Takojšnje pošiljanje rezerv, posebnih aparatov itd. je torej
moţno, poleg tega lahko nemudoma javljajo spremembe ali korekture sporočil ali
druge pomembne informacije (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost
slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Zavarovanje gasilcev
V raziskovalni nalogi Prihodnost slovenskega gasilstva, opravljeni v letu 2000 gre
razbrati, da je z zakonom določeno, da je gasilec med intervencijo 100-odstotno
zavarovan. Iz obravnavane drţave izhaja tudi zavarovanje za primer invalidnosti. Vse te
pravice so izenačene s pravicami za redno zaposlene delavce. Nekatere lokalne
skupnosti svoje operativne gasilce tudi dodatno nezgodno zavarujejo, vendar ne vse.
Vsaka deţela ima tudi fond solidarnosti, v katerega vsak gasilec vplača enkrat letno
simbolični znesek. Fond sluţi za pomoč posamezniku ob nesreči.
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Operativnim gasilcem (njihovim delodajalcem) lokalna skupnost povrne stroške za
izostanek z dela med intervencijo ali med določenim usposabljanjem. Po Zakonu o
splošnem zavarovanju so nesreče pri aktivnostih članov prostovoljnih organizacij (tudi
gasilskih) na izobraţevanjih, vajah in intervencijah izenačene z nesrečami pri delu.
Zavarovana je tudi pot na delo. Kolektivno nezgodno zavarovanje je prepuščeno
deţelam in občinam. Je dopolnitev zakonskega nezgodnega zavarovanja. Plačniki pa so
občine (Gasilska zveza Slovenije, 2008).
V primeru intervencij, ko bi prišlo do izmenjave reševalcev med Slovenijo in Avstrijo in
obratno, se škoda, ki jo povzroči reševalec druge drţave pogodbenice med
opravljanjem svoje naloge, kot tudi škoda, ki izvira iz telesne poškodbe, okvare zdravja
ali smrti reševalca med opravljanjem naloge, ne uveljavlja, saj se drţavi pogodbenici
odpovedujeta vsem pravicam do odškodnine druge drţave pogodbenice (Uradni list RS,
št. 35/1997 z dne 13.06.1997).
V primeru, da se izmenjava reševalcev zgodi bodisi med katastrofo ali teţko nesrečo in
so osebe prišle kot reševalci ali kot evakuiranci iz ene drţave v drugo, prejemajo v času
do svoje prve moţne vrnitve vso potrebno oskrbo in pomoč. S tem nastale stroške krije
drţava, iz katere prihajajo, v kolikor niso drţavljani druge drţave pogodbenice (1.
odstavek 12. člena Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike
Slovenije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali teţkih
nesrečah, 2008).

 Izobraţevanje in usposabljanje gasilcev
Avstrijska gasilska društva nudijo svojim članom na vseh področjih delovanja ustrezno
izobrazbo, ki se deli na:
 izobraţevanje v okviru lastnega društva,
 osnovno in dopolnilno izobraţevanje v deţelnih gasilskih šolah, posebno
izobraţevanje (seminarji itd.),
 gasilska tekmovanja (letno v zveznih deţelah)
Poleg nujno potrebnega izobraţevanja »na mestu« se v Avstriji trudi osem gasilskih šol
v zveznih deţelah, da (prostovoljnim) gasilcem posredujejo potrebno znanje in šolanje.
Zmogljivost za šolanje znaša pribliţno 900 mest, v internatih nekaj manj kot 600.
Število udeleţencev šolanja je okoli 43.000 na leto (Skupina avtorjev. Raziskovalna
naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

6 . 3 EUROREGIO WEST-NYUGAT PANNONIA
Namen regionalne pobude Euroregio West-Nyugat Pannonia (Uprava republike
Slovenije za zaščito in reševanje, 2009.) je krepitev sodelovanja obmejnih regij v okviru
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različnih projektov na področju turizma, kulture, izobraţevanja, varstva okolja, varnosti
in zaščite pred katastrofami.
Članice regionalne pobude so obmejna Gradiščanska v Avstriji in ţupanije Gyor-MosonSopron, Zala in Ţelezno na Madţarskem. Kot povabljena opazovalka sodeluje od vsega
začetka v Delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami tudi obmejna
regija Pomurje (izpostava URSZR Murska Sobota) iz Slovenije in od leta 2003 tudi
obmejna Ţupanija Medţimurska na Hrvaškem.
V pobudo povezani sodelujejo predvsem pri izvedbi skupnih obmejnih vaj s področja
varstva pred katastrofami in izobraţevanja s tega področja, URSZR Murska Sobota tudi
vabi članice pobude na vsakoletna preverjanja ekip prve pomoči CZ (Uprava republike
Slovenije za zaščito in reševanje, 2009).

 SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE IN VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Sporazum opredeljuje okvirne pogoje za preventivo in dajanje prostovoljne pomoči pri
katastrofah ali teţkih nesrečah na ozemlju druge drţave pogodbenice na njeno prošnjo,
zlasti delovanje reševalnih ekip in uporabo opreme (Zakon o ratifikaciji sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivni in
medsebojni pomoči pri katastrofah ali teţkih nesrečah, št. 212-07/97-7/1, Ljubljana 27.
maj 1997).

6 . 4 ANALIZA GASILSTVA V NEMČIJI
Okraji v Nemčiji21 so pristojni zlasti za socialne podpore, ravnanje z odpadki in
bolnišnice. 117 mest izven okrajev opravlja vse zadeve okraja. Okraj (Landkreise) je
dvoţivka, to je hkrati samoupravna enota in drţavna enota. Na bavarskem okrajni urad
(Landratsamt) kot enotni urad opravlja dve tretjini drţavnih upravnih nalog, eno
tretjino pa komunalnih upravnih nalog. Tako je urad hkrati drţavni in komunalni organ.
Med komunalne naloge sodijo: lastne obvezne naloge – ravnanje z odpadki, gradnja
bolnišnic, gradnja in vzdrţevanje cest, gradnja in vzdrţevanje gimnazij; lastne
prostovoljne naloge – skrb za knjiţnice, muzeje, ljudsko univerzo, spomeniško varstvo
itd. Kot drţavni organ urad izvaja gradbeni nadzor, skrbi za zadeve tujcev, registracijo
21

Okraji imajo medobčinske dopolnjujoče se naloge, opravljajo zadeve, ki presegajo zmoţnosti
občin in niso v pristojnosti koga drugega. Na splošno vzeto so občine in okraji pristojni za vse
zadeve znotraj zakonskih okvirov, z lastno odgovornostjo in brez direktiv z drţavne ravni. Na
drţavni ravni so lahko sprejeti zakoni, ki nalagajo občinam in okrajem določene pristojnosti, ki
jih uresničujejo znotraj svoje odgovornosti. Prenesene pristojnosti so npr. civilni register, sistem
registracije, varstvo okolja, izdajanje potnih listin in osebnih izkaznic, volilna opravila za deţelo,
zvezo in evropski parlament, registracija šoloobveznih otrok, javno zdravje (vodna oskrba,
ravnanje z odpadki, pokopališča), protipoţarna obramba, splošno in prostovoljno izobraţevanje.
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vozil, izdaja vozniška dovoljenja, ureja vode, daje dovoljenja za miniranja itd. urad ima
oddelke22 (običajno jih je osem) za kadre, finance, bolnišnice, šole, nadzor občin, ki
spadajo v okraj, varnost in red (tujci), za varstvo okolja, gradnjo (ta oddelek izdaja
gradbena dovoljenja), tehnično gradbeništvo, zdravstvo, veterino ipd. Okraj skrbi tudi
za zgradbe, v katerih delujejo drţavni usluţbenci. Ugotavlja se, da se mešajo naloge
komunalne narave in naloge drţavne narave. Isti ljudje opravljajo ene in druge naloge.
V uradu so tudi drţavni usluţbenci – ti so pravni vodje oddelkov. (Vlaj, Stane,
Pristojnosti pokrajin, prispevek v okviru projekta Analize predlagane normativne
ureditve pokrajin z vidika ustavne koncepcije pokrajine, Pravna fakulteta v Ljubljani,
str. 19, Ljubljana 2009).
V Nemčiji so zvezne deţele odgovorne za zakonodajo, občine pa za organizacijo in
financiranje gasilskih sluţb. Glavne naloge gasilcev so reševanje, gašenje poţarov,
zaščita pred škodo in tehnične intervencije. V nekaterih zveznih deţelah so gasilci
zadolţeni tudi za nujno medicinsko pomoč in prevoz pacientov. Zanimivo je, da v
ruralnih območjih intervenirajo v osmih minutah, v urbanih središčih pa v petih
minutah23. Gasilske sluţbe so praviloma prostovoljne organizacije.24 Po vsej Nemčiji
imajo gasilske sluţbe okoli 1,4 milijona članov. Leta 1998 so znašali proračunski stroški
za gasilstvo skoraj 4,7 milijard CHF (Mednarodna primerjava sistemov za zaščito
prebivalstva. Temeljno poročilo z dne 15. junij 2001, str. 37, 38).

22

V upravi mesta Munchen, ki je izvzeto iz okraja Munchen, npr. tehnični oddelek skrbi za
visoke gradnje, nizke gradnje, podzemno ţeleznico, zelenice, parke, cvetje po mestu,;
komunalni oddelek skrbi za urejanje poslov v zvezi z nakupi in prodajo nepremičnin, za klavnice,
trţnice, upravljanje mestnih nepremičnin; oddelek za upravo skrbi za javni red in mir, izdajanje
potnih listov, osebnih izkaznic, vozniških dovoljenj, zaščito šol; oddelek za kulturo skrbi za
gledališča, knjiţnice, orkestre, dotacije za kulturne prireditve; oddelek za delo in gospodarstvo
skrbi za lastne druţbe mesta (upravljanje stanovanj, oskrba z vodo), za pripravo zemljišč za
industrijske cone; oddelek za zdravstvo in okolje skrbi za 5 mestnih bolnišnic in varstvo okolja;
oddelek za načrtovanje mesta in prostorsko načrtovanje skrbi za prostorski in zazidalni načrt in
izdaja gradbena dovoljenja; imajo pa še oddelek za kadrovska vprašanja, oddelek za šolstvo in
otroško varstvo ter oddelek za socialo.
23
CTIF, vfdb, XIX. Symposium (IBS), Die Feuerwehren Europas and anderer Kontinente, str. 3,
Hannover, 6./7. juni 1994.
24
Teoretično lahko sicer občine uveljavljajo dolţnost sluţenja v gasilskih organizacijah, vendar
se ta moţnost v praksi skoraj ne uporablja.
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Slika 5 - Karta nemških regij, s poudarkom lokacij gasilskih šol

Vir: Feverwehrschule Regensburg, 2009.

 Zakonska zasnova ureditve gasilstva
Pravne osnove in organizacija nemškega gasilstva temeljijo na:
 zakonskih temeljih,
 gasilskih sluţbenih predpisih,
 gasilskih zvezah.
Gasilski zakoni, imenovani tudi zakoni o poţarnem varstvu, so deţelni zakoni.
Načeloma imajo vsi naslednja poglavja:
 Splošna določila,
 Nosilci gasilstva,
 Gasilske organizacije,
 Naloge gasilskih organizacij,
 Usposabljanje,
 Dolţnosti,
 Splošna določila.
V posameznih zakonih o gasilstvu oz. zakonih o poţarnem varstvu je enotno določeno:
»Občine so dolţne na svoje stroške, glede na krajevne razmere, ustanoviti gasilsko
organizacijo, jo opremljati in vzdrţevati. Občina krije tudi stroške intervencij in
usposabljanja, v kolikor v kakšnem drugem zakonu ni določeno drugače. Nadalje
morajo občine v skladu s krajevnimi razmerami na svoje stroške skrbeti za vozila,
orodje, alarmne naprave, stavbe z opremo in naprave kakor tudi za sredstva in
naprave za gašenje, potrebne za zagotavljanje uspešnosti intervencij.«
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Sicer posamezna področja sluţbovanja poleg pristojnih gasilskih zakonov urejajo še
občinski gasilski statuti (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega
gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Pripadnost resornemu ministrstvu
Gasilstvo spada pod ministrstvo za notranje zadeve.

 Financiranje gasilstva
Industrijske gasilske organizacije ustanavljajo in vzdrţujejo podjetja sama izključno na
svoje stroške. Organizacije, ki delujejo na področju nudenja pomoči, se financirajo
preteţno preko prostovoljnih prispevkov, z neplačanim delom in namensko podporo s
strani zvezne drţave in drugih območnih ustanov. Vendar pa Zakon o preoblikovanju
civilne zaščite določa, da tiste zasebne organizacije, ki sodelujejo pri civilni zaščiti,
skladno z zakonom dobijo ustrezna sredstva za izvajanje svojih nalog (Mednarodna
primerjava sistemov za zaščito prebivalstva. Temeljno poročilo z dne 15. junij 2001,
str. 83, A2-21).

 Organiziranost in vrste gasilstva
Gasilske organizacije posameznih občin se praviloma zdruţujejo v okrajne gasilske
zveze, katere vodijo predsedniki. Okraji v zveznih deţelah se zdruţujejo v deţelne
gasilske zveze, katere vodijo predsedniki teh zvez. Zvezne deţele in samostojna mesta
so se zdruţili v zvezno gasilsko zvezo, na čelu katere je predsednik Nemške gasilske
zveze. Posamezne gasilske zveze sprejemajo svoje statute, v katerih so urejene njihove
naloge, dolţnosti in pristojnosti.
Deţelni okraji imenujejo gasilsko tehnične uradnike, ki opravljajo gasilsko tehnične
dejavnosti, kot je vodenje obseţnejših intervencij, izdajajo gasilsko tehnična
izvedenska mnenja ter nadzirajo delo občinskih gasilskih organizacij v okraju. Deţelni
okraji so dolţni občinskim gasilskim organizacijam svetovati ter jih podpirati.
Vladna predsedstva, v kolikor jih posamezne deţele imajo, so višja nadzorna oblast, ki
imenuje gasilsko tehnične uradnike višje stopnje, ki lahko prevzemajo vodenje velikih
intervencij. Vladna predsedstva morajo, v kolikor to dopuščajo finančna sredstva,
podpirati okraje, predvsem pa občine pri nabavi gasilsko tehničnega orodja, sredstev in
naprav.
Okroţni poţarni mojstri so, takšen je njihov naziv, izvedenci poţarno tehnične stroke in
nadzorni organi okrajev.
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Deţela kot najvišja nadzorna oblast imenuje deţelnega poţarnega direktorja, ki
opravlja najvišjo nadzorno funkcijo nad gasilstvom. Ta lahko vodi najobseţnejše
intervencije, upravlja s finančnimi sredstvi, zbranimi z gasilskim davkom, je predsednik
deţelnega gasilskega sosveta ter predstavnik izpitnih komisij za srednjo in višjo
stopnjo; nadalje zastopa interese gasilstva pri ministrstvu za notranje zadeve.
Občinske gasilske organizacije so prostovoljne ali poklicne, v posebnih primerih lahko
tudi obvezniške. Občine imajo lahko prostovoljne in poklicne gasilske organizacije.
Občine z več kot 100.000 prebivalci morajo ustanoviti poklicno gasilsko organizacijo, jo
opremiti in vzdrţevati. Občine z več kot 90.000 prebivalci morajo ustanoviti poklicno
gasilsko organizacijo. Izjeme so v posameznih deţelah, kjer morajo ustanoviti poklicno
gasilsko organizacijo občine z več kot 150.000 prebivalci. Če je v občini več krajev
(naselij), ima ta lahko krajevne ali oddelčne gasilske organizacije, ki pa so podrejene
občinskemu poveljniku ali občinskemu poţarnemu mojstru. Vodje teh organizacij so
oddelčni poveljniki ali krajevni poţarni mojstri. Tehnični vodja intervencije je vedno
poveljnik kraja, v katerem je intervencija. V posebnih primerih lahko intervencijo vodi
tudi krajevni poţarni mojster. Nadzorni organ naslednje višje stopnje lahko vedno
prevzame vodenje intervencije.
Ob katastrofah vodi intervencije oblastni organ za zaščito pred katastrofami, ki imenuje
posamezne tehnične vodje intervencij, ki pa so vezani na navodila vodstva zaščite pred
katastrofami (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva.
GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Status gasilcev
Sprejem v organizacijo in odpust oziroma izključitev iz gasilske organizacije urejajo
posamezni gasilski zakoni in občinski statuti. Občine in deţele zagotavljajo pripadnikom
gasilskih organizacij pravice in zaščito iz zavarovanja in objektivne odgovornosti, če gre
za sluţbene zadeve. Zagotovljena so nadomestila na osnovi upravičenih finančnih
zahtevkov.
Pravica do enotne sluţbene obleke je v vseh zveznih deţelah urejena v gasilskem
sluţbenem pravilniku FwDV4 in v Zakonu o gasilstvu oz. Zakonu o poţarnem varstvu
ter v posameznih uredbah ministrstva za notranje zadeve o pravilnih sluţbenih oblekah
v gasilstvu. V pravilnikih o varstvu pred nezgodami, ki jih izdajajo poklicne zavarovalne
skupnosti, so predpisane zaščitne obleke glede na varnostne zahteve in nevarnosti pri
intervencijah. Pripadnikom gasilskih organizacij ne sme biti zaradi sodelovanja v
intervencijah povzročena nobena škoda.
Sodelovanje v intervencijah je sicer načrtovano, vendar čas ne more biti določen. Poziv
lahko pride ponoči, opoldan ali med delovnim časom. Da bi se izognili dolgim
razpravam med pripadniki gasilskih organizacij in delodajalci, je v zakonih določeno da:
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«/…/ ima pravico do izostanka z dela v času sodelovanja v intervenciji in pri
usposabljanju. Izgubo zasluţka na zahtevo nadomesti občina.«
Redno in disciplinirano sodelovanje v gasilski sluţbi pomeni, da sta tako usposabljanje
kot dopolnilno izobraţevanje potrebna za krepitev učinkovitosti in sposobnosti
delovanja pripadnikov gasilskih organizacij ter s tem za doseganje večjega uspeha pri
opravljanju gasilskih nalog. Odzivanje na poziv ob alarmu brez zakasnitve pomeni, da
ne sme glede pripravljenosti za intervencije biti nobenih preprečitvenih zadrţkov.
Izpolnjevati navodila predpostavljenih pomeni, da je na mestu intervencije uveljavljeno
načelo vodenja na osnovi poveljevanja in poslušnosti. V določenih situacijah ni mogoče
ravnati drugače.
Upoštevati predpise o usposabljanju in preprečevanju nezgod pomeni, da veljajo
varnostni ukrepi in predpisi tudi v intervencijah. Od načel varnosti se sme odstopati
samo pri reševanju človeških ţivljenj (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga.
Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Izobraţevanje in usposabljanje gasilcev
Raziskava Gasilske zveze Slovenije, opravljena v letu 2000, navaja, da so za
zagotovitev enotnega sistema usposabljanja v vseh gasilskih organizacijah v Nemčiji bili
sprejeti in objavljeni enotni zvezni gasilski sluţbeni pravilniki, ki urejajo usposabljanje
vseh pripadnikov gasilskih organizacij.
Usposabljanje obsega praviloma tri področja:
 osnovno usposabljanje,
 usposabljanje za opravljanje vodstvenih funkcij in
 posebno usposabljanje.
Posamezne deţele so ustanovile deţelne gasilske šole, ki opravljajo velik del
usposabljanja. Področja usposabljanja posameznih šol so urejena v šolskih uredbah
nadzornih oblastnih organov.

6 . 5 ANALIZA GASILSTVA NA DANSKEM
Na Danskem zakon o lokalni samoupravi ne vsebuje nobenega navajanja zadev, ki jih
morajo opravljati lokalne skupnosti. Gre za napisano pravno pravilo, da imajo lokalne
skupnosti pravico opravljati naloge lokalnega in regionalnega pomena, če te dejavnosti
ne posegajo v dejavnosti, ki jih opravljajo drţavne oblasti ali zasebni sektor. Npr. I.
2001 je nadzor hrane prišel iz pristojnosti občin v dekoncentrirane enote drţave.
Naloge občin obsegajo: primarno izobraţevanje, varstvo otrok in starejših ljudi,
knjiţnice, lokalne športne naprave in druge kulturne dejavnosti, socialne pomoči,
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projekte zaposlovanja za nezavarovane nezaposlene osebe, javna dobra, ukrepi za
varstvo okolja in nujna prva pomoč.25 Ker so nekatere občine premajhne za učinkovito
opravljanje nalog, zlasti javnih sluţb, se v zadnjih letih krepi sodelovanje ned njimi in
okroţji.
Posebna pravila veljajo za občini Kopenhagen in Frederiksberg, ki sta občini in okraji
hkrati. Sicer pa imajo zakoni naravo splošnega okvira in dovoljujejo široke moţnosti
lokalnih skupnosti za njihovo uporabo. Drugi zakoni pa prenašajo na občine ali okraje
posebne zadeve in jim dajejo malo maneverskega prostora za individualno opravljanje.
Leta 2006 je Danska izvršila temeljno reformo lokalne samouprave. Do takrat je imela
275 občin in 14 okroţij (counties), nato 271 občin in 13 okroţij (okroţje otoka
Baruhalm in pet občin se je januarja 2003 zdruţilo v eno občino)
Apria 2004 so 13 okroţij preoblikovali v pet regij, ki se ukvarjajo predvsem z
zdravstvom, občine pa morajo imeti najmanj 20.000 prebivalcev ali pa morajo iti v
obvezno partnerstvo z drugimi občinami. Reforma naj bi bila po sporazumu o
strukturalni reformi med vlado in dansko ljudsko stranko iz aprila 2004 zaključena 1.
januarja 2007. Ugotovljeno je bilo, da je veliko število občin premajhnih za opravljanje
njihovih nalog. Niso imele dovolj finančnih in strokovnih zmoţnosti za vzdrţevanje in
povečanje kakovosti javnih sluţb. Po mnenju reformatorjev večje občine niso manj
demokratične kot manjše občine (Vlaj, Stane, Pristojnosti pokrajin, str. 18, Ljubljana
2009).

 Zakonska zasnova ureditve gasilstva
Uporabljajo zakon o pripravljenosti iz leta 1992. Danska ima nacionalne predpise za
intervencije gasilskih enot. Po teh predpisih je sestava gasilske enote odvisna od vrste
gradbenih objektov in moţnosti oskrbe z vodo.

 Pripadnost resornemu ministrstvu
Gasilstvo spada pod ministrstvo za notranje zadeve. Občine (komune) so odgovorne za
preventivno in operativno poţarno varstvo. Drţavni urad za pripravljenost je nadzorna
oblast za gasilstvo. Drţavna organizacija, ki določa minimalne standarde za varstvo
pred poţari pri gradnji stavb, je Agencija za upravljanje ob nesrečah (Emergency
Management Agency) (www.gasilci.org, 2008).

25

Municipalities and Counties in Demmark, Tasks and Finance, Danish Ministry of the Interior,
January 1999, str. 22.
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 Financiranje gasilstva
Posamezna občina lahko, namesto da bi organizirala oziroma vzdrţevala lastno gasilsko
organizacijo, v skladu z Zakonom o pripravljenosti sklene pogodbo s privatnim
podjetjem. Gasilska postaja takega podjetja mora izpolnjevati popolnoma enake
zahteve glede opreme in osebja, kakor so to dolţne občinske gasilske organizacije
(Gasilska zveza Slovenije, 2008).

 Organiziranost in vrste gasilstva
Vsaka gasilska postaja ima 1–3 gasilske enote glede na število prebivalstva v
intervencijskem območju. Kjer ni mogoče zagotoviti uradno predpisanih nastopnih
časov, so tudi gasilske postaje za »prvo pomoč« z lahkim gasilskim vozilom.
Nekatere gasilske postaje imajo kombiniran način zasedbe z osebjem s statusom polne
in delne zaposlitve. V veliki večini gasilskih postaj so izključno moštva s statusom delne
zaposlitve. V deţeli Nordschleswing so povsod prostovoljne gasilske organizacije.
Danska ima nacionalne predpise za intervencije gasilskih organizacij. Po teh predpisih
je sestava gasilske enote odvisna od gradbenih razmer in moţnosti oskrbe z vodo
(Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS,
Ljubljana, julij 2000).

 Zakonodaja in predpisi
Na Danskem je osnova poţarne preventive drţavni zakon. Drţavna organizacija, ki
določa minimalne standarde za varstvo pred poţari pri gradnji stavb, je »National
Building and Housing Agency«. Drţavna organizacija, ki določa minimalne standarde za
varstvo pred poţari pri gradnji stavb, je »Emergency Management Agency«. Za pisanje
in izdajanje predpisov o varstvu pred poţari skrbijo drţavna vlada, privatni sektor,
zavarovalnice, lokalni gasilski uradniki (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga.
Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).

 Izobraţevanje gasilcev
Osnovna izobrazba za vse pripadnike poţarne zaščite je na Danskem organizirana v
gasilskih izobraţevalnih centrih v večjih mestih. V enem tednu opravijo tako
prostovoljni kot poklicni gasilci in gasilci s skrajšanim delovnim časom uvajalni tečaj v
gasilski šoli. Nato delajo eno leto kot pomočniki gasilske ekipe v eni od gasilskih postaj.
Gasilsko ekipo sestavljajo vodja skupine in sedem gasilcev, od katerih sta lahko največ
dva asistenta. Po prvem letu sluţbovanja sledi tritedenski tečaj v gasilski šoli s končnim
teoretičnim in praktičnim zaključnim izpitom. Tisti, ki uspešno opravijo izpit, so
ponovno dodeljeni gasilski ekipi.
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Kdor se zanima za nadaljnje šolanje za vodjo ekipe, lahko obiskuje enotedenski tečaj
na drţavni gasilski šoli v okviru DEMA, kjer odločajo o primernosti kandidata. Gasilci, ki
uspešno zaključijo ta tečaj, dobijo naziv pomočnik inštruktorja in smejo obiskovati
pettedenski tečaj za vodjo ekipe, ki se spet izvaja v drţavni gasilski šoli v okviru DEMA
in konča z zaključnim izpitom.
Pogoj za nadaljnje izobraţevanje za gasilskega častnika je najmanj eno leto uspešne
prakse kot vodja ekipe na eni od gasilskih postaj. Po enotedenskem obnovitvenem
tečaju sledi skupaj štiritedensko šolanje za častnika. Po prvem dvotedenskem
izobraţevalnem bloku sledi v roku enega leta enotedenski pripravljalni tečaj in nato še
en teden drugi izobraţevalni blok. Pred drugim izobraţevalnim blokom je potrebno
opraviti vmesni preizkus, za njim pa še zaključni izpit26.

6 . 6 ANALIZA GASILSTVA V ŠVICI
V Švici je gasilstvo v kantonalni pristojnosti. Za organizacijo gasilstva so pristojne
občine. Glavne naloge gasilcev so reševanje, gašenje poţarov, zaščita pred škodo in
obvladovanje elementarnih nesreč. Gasilske sluţbe imajo pribliţno 160.000 članov. V
skoraj vseh kantonih velja dolţnost sluţenja v gasilskih enotah27. Namesto tega lahko
obvezniki plačajo nadomestni prispevek (Mednarodna primerjava sistemov za zaščito
prebivalstva. Temeljno poročilo z dne 15. junij 2001, str. 37, 38).

 Zakonska zasnova ureditve gasilstva
Na osnovi pravnih temeljev Švice javne zadeve urejajo kantoni. Poţarno varstvo in
zaščita pred elementarnimi nezgodami sta v pristojnosti občin, ki v ta namen
pooblaščajo gasilske organizacije. Vsak kanton ima svoj zakon o gasilstvu ter je tudi
nadzorni oblastni organ za gasilstvo v občinah.

V Švici ima vsak kanton svoj osnovni zakon o požarni preventivi. Vsaka dežela
ima organizacijo, ki določa minimalne standarde za varstvo pred požari.
Državna organizacija, ki določa minimalne standarde pri gradnji stavb, je
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen. Državna organizacija, ki določa
minimalne standarde za varstvo pred požari pri gradnji stavb, je Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen. Za pisanje in izdajanje predpisov o varstvu
pred požari skrbijo državna ali pokrajinska vlada, privatni sektor, zavarovalnice,
lokalni gasilski uradniki. Za uveljavljanje predpisov skrbijo državna in
pokrajinske vlade in lokalni uradniki (Skupina avtorjev. Raziskovalna naloga.
Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).
26

Zapiski intervjuja z gospodom Milanom Dubravac, vodjo gasilske šole v Sloveniji in članom
mednarodne komisije za nevarne snovi pri mednarodni gasilski organizaciji CTIF.
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V osnovi v Švici razlikujejo poţarno policijo, ki izvaja naloge varstva pred poţari in
gasilce, ki so povezani v poţarne brambe. Usmeritve za delo sprejemata na eni strani
Skupnost kantonalnih poţarnobrambnih zavarovalnic in Inštitut za varnost, na drugi
strani pa Švicarska gasilska zveza. Sprejemanje predpisov za delo gasilskih organizacij
Švicarska gasilska zveza vedno bolj popušča kantonom. Švicarska gasilska zveza
zdruţuje vse lokalne, industrijske in poklicne gasilske sluţbe, vključno s kneţevino
Liechtenstein (Gasilska zveza Slovenije, 2008).

 Financiranje gasilstva
V mednarodni primerjavi sistemov za zaščito prebivalstva, temeljnega poročila z dne
15. 06. 2001 razberemo, da večino stroškov delovanja gasilcev nosijo občine, pri čemer
pa sodelujejo tudi kantoni in zveza. Poleg tega prispevajo kantoni z zavarovanjem
stavb (in deloma tudi z zasebnim zavarovanjem) del sredstev za gasilstvo, zlasti na
področju preprečevanja/protipoţarne zaščite. Nadaljnji del stroškov za delovanje
gasilcev se pokrije z izplačilom nadomestnih prispevkov, ki se izplačujejo v večini
kantonov v zameno za neopravljanje obveznega sluţenja v gasilskih enotah. Ti
prispevki se uporabljajo predvsem za delovanje gasilcev in amortizacijo gasilskih
investicij. Stroški določenih akcij/storitev, kot so reševanje na cesti, prometna sluţba,
tehnično reševanje ali akcija v primeru nesreč z nevarnimi snovmi se običajno
zaračunajo povzročiteljem.

 Kategorizacija gasilskih enot
Razvrščanje v kategorije oziroma stopnje določajo pristojni kantonalni oblastni organi v
soglasju z občinami in podjetji.

 Sistem zaščite
V Švici je eden izmed stebrov civilne obrambe drţave civilna zaščita. Gasilci so
zadolţeni za reševanje in splošno zaščito pred nastankom škode (vključno z gašenjem
poţarov) kakor tudi za pomoč v primeru kemijskih nesreč, nesreč z nafto in v primeru
radioaktivnega sevanja. Glavne naloge gasilcev vključujejo:
 gašenje vseh vrst poţarov,
 posredovanje pri naravnih nesrečah (npr. poplavah, zemeljskih plazovih,
neurjih, toči in suši),
 reševanje ljudi in ţivali,
 zaščita in reševanje stvari in kulturne dediščine,
 izpraznitev in evakuacija stavb,
 sprejemanje klicev v sili in alarmiranje sil za zaščito in reševanje,
27

Kantoni Ţeneva, Tessin in Zurich ne poznajo obveznosti sluţenja v gasilskih organizacijah.
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 vodenje akcij.
Preostale naloge gasilcev so, da nudijo tehnično pomoč pri nesrečah z vodo in nafto,
pri kemijskih nesrečah in v primeru radioaktivnega sevanja, pomagajo na cesti pri
prometnih nesrečah in sodelujejo pri nadzoru izpolnjevanja predpisov za protipoţarno
zaščito in varstvo okolja. Poleg tega gasilci s svojimi sanitetnimi enotami podpirajo
poklicne sanitetne sluţbe (Mednarodna primerjava sistemov za zaščito prebivalstva.
Temeljno poročilo z dne 15. junij 2001, str. 72, A1/8).
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7 REGIONALNA ORGANIZIRANOST GASILSTVA V
REPUBLIKI SLOVENIJI - RAZISKAVA STANJA
V ţarišču pozornosti politične in strokovne javnosti na področju lokalne samouprave so
ponovno pokrajine. Pokrajine kot druga raven lokalne samouprave bodo zelo
pomembne za decentralizacijo Slovenije in s tem uresničevanje načela subsidiarnosti
kot temeljnega načela za ureditev razmerij med drţavo in pod drţavnimi ravnmi oblasti.
S sistemskega vidika gledano, bodo pokrajine kot nova upravno teritorialna struktura
prinesle številne spremembe v ostalih delih druţbenega sistema – pravnem redu oz.
zakonodaji, javnih financah, drţavni upravi, poloţaju občin, delovnem področju
posameznih ministrstev, čezmejnem sodelovanju lokalnih skupnosti, mednarodnih
razmerjih in povezavah (SE, EU in drugih) ter tudi v poloţaju drţavljanov (VLAJ, Stane.
Študijsko gradivo. Fakulteta za Upravo, Ljubljana, 2006).

7 . 1 REGIJE
Če pogledamo v Slovar slovenskega knjiţnega jezika, dobimo razlago, s katero si ne
pomagamo prav veliko; beseda regija ima razlago: »področje, območje« (SSKJ 1998,
str. 460).
Regionalna oblast (regija) je vmesna raven oblasti med centralno oblastjo (drţavo) in
manjšimi lokalnimi oblastmi (občinami). Pri regiji gre za vmesni prostor med drţavo in
občinami, v katerem se pojavljajo aktualne potrebe, kot so gradnja in vzdrţevanje
lokalnih cest regionalnega pomena, oskrba z vodo, energijo idr., ki jih je treba
upoštevati in zadovoljevati. V tem vmesnem prostoru se kopičijo problemi, ki temeljijo
na eni strani na interesih drţave, na drugi strani pa gre za interese lokalnega pomena.
Ta prostor lahko označujemo kot regijo, ne glede na to, kakšno ime lahko dobi, če ji
drţava prizna določen upravno-sistemski poloţaj (Šmidovnik, lokalna samouprava,
1991, str. 874).
Definicij regij je zelo veliko. Ena od definicij je ta, da jih pojmujemo kot
decentralizirano obliko drţavne uprave in drugo raven lokalne samouprave (Vlaj, 1998,
str. 100).
Regije so kot zgodovinsko dejstvo starejše od drţav. Samoodločba je načelo številnih
mednarodnih konvencij pod pokroviteljstvom Zdruţenih narodov ter Helsinške
konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Integracija Evrope brez soodločanja
regij bi bila torej prisilna (Vršaj, 2004, str. 101).
Svet Evrope ugotavlja, da v številnih evropskih drţavah poteka proces reformiranja ali
uvajanja regionalne samouprave in da obstaja velika različnost modelov in oblik
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regionalne samouprave v Evropi, ki izvira iz različne ustavne tradicije ter socioekonomskih, kulturnih in geografskih razmer, ki so specifične za vsako drţavo. Vendar
pa je mogoče povzeti temeljne koncepte in načela, ki so skupna za vse modele
regionalne samouprave (Vlaj, 2006, str. 11).

7 . 2 REGIONALIZACIJA
Vloga regij in občin pri graditvi modernih drţav in razvijanju sodelovanja v Evropi v
zadnjih letih narašča. Regija je decentralizirana enota, sposobna prevzeti, sprejeti
izzive 21. stoletja; tradicionalne strukture lokalne samouprave so postale za nekatere
zadeve premajhne. Regije imajo lastne pristojnosti, pooblastila za uresničevanje
določenih drţavnih nalog na regionalni ravni in prenesena pooblastila skupaj z
materialnimi in finančnimi sredstvi.
Naraščajoča decentralizacija in devolucija odsevata splošno prisotno prepričanje, da so
ekonomska rast, soobstojna obnovitev, kakovostne javne sluţbe in demokratična
participacija drţavljanov učinkovitejši, če oblastne institucije niso vsesplošno
centralizirane.
V večini evropskih drţav prenaša drţava na občine in druge lokalne skupnosti del svojih
pristojnosti, kadar ocenjuje, da je na ta način mogoče učinkoviteje uresničevati
posamezne zadeve, bolj upoštevati specifičnosti nekega območja ali pribliţati upravo
prebivalcem (Vlaj, 2006, str. 10).
V političnem pogledu je regionalizacija pomembna, kajti z njo se postavlja vprašanje
drţave in njene enotnosti. Drţavne strukture naj bi se preoblikovale tako, da bodo
zagotovile preţivetje drţave (Vlaj, 1998, str. 115).
V Sloveniji poznamo: (Vlaj, 1998, str. 100)
 naravne (klimatske, geografske …) regije,
 regije na podlagi ustvarjenega prostora (glede na hišni tip, stavbni tip …),
 regije glede na prebivalstvo (etnološka, narečna območja …),
 regije glede na primarne dejavnosti (gozdno gospodarska območja …).
Regionalizacija28 je povezana z globalnimi evropskimi in nacionalnimi političnimi
procesi, ki silijo drţave članice SE in EU v reformo vseh temeljnih sestavin vladanja.
28

»Obstaja vsesplošna teţnja po regionalizaciji, čeprav pokriva tako različne oblike, da je še
vedno nemogoče dognati identiteto zasnove regije, ki bi jo sprejemale vse evropske drţave ali
vsaj drţave članice EU. Edina mogoča opredelitev je splošna in popolnoma skriva poseben
institucionalni status regij. V dokumentih Skupščine Evropskih regij je najti opredelitev, ki
ustreza načelom, ki so bila sprejeta v EU in SE. Regije so »lokalne oblasti, ki so takoj pod ravnjo
centralne oblasti, s predstavniško politično oblastjo, ki je utelešena v izvoljeni regijski skupščini;
če te ni, jo lahko nadomeščata skupina, ki se konstituira na regionalni ravni, ali telo lokalnih
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Regionalizacija ni izoliran vidik reforme, temveč bolj – kot pogonska sila za spremembe
in cilj reforme – del vseobseţnih političnih procesov29. S tega vidika analiza prednosti in
slabosti krepitve regionalne ravni ni samo čisto pravne narave. Upoštevati mora
gospodarske, politične in socialne činitelje kot tudi vidike evropske in mednarodne
politike. Gre za evropsko dimenzijo v tem, da se nanaša na ravnovesje med
subsidiarnostjo in centralizacijo na evropski ravni, ter mednarodno razseţnost v tem,
da so regije protiuteţ globalizaciji.
Regionalizacijski procesi potekajo povsod po Evropi, tako v drţavah z dolgoletno
tradicijo lokalne samouprave (Nemčija, Anglija, Francija idr.) kot v novih demokracijah
(Češka, Poljska, Slovaška idr.). Obstajajo skupni izzivi in specifične razmere po
posameznih drţavah. Spreminjajo se ustave, sprejemajo novi sistemski zakoni,
uveljavlja se načelo subsidiarnosti30, ki krepi poloţaj lokalnih in regionalnih skupnosti,
nastajajo novi finančni aranţmaji med drţavo in pod drţavnimi ravnmi oblasti,
uveljavlja se institucionalni dialog med vsemi ravnmi oblasti, krepi se participacija
drţavljanov v lokalni in regionalni demokraciji, med zelo izpostavljenimi temami je
dobro vladanje/upravljanje (good goverance) lokalnih in regionalnih skupnosti idr.
(Vlaj, Stane, Pristojnosti pokrajin, str. 2, Ljubljana 2009).

7 . 3 REGIONALIZEM
Dejansko gre za obstoj določenih gospodarskih in druţbenopolitičnih področij, ki so
večja oz. širša od osnovnih ozemeljsko političnih skupnosti (občin, okrajev ali okroţij
ipd.), hkrati pa manjša oz. oţja od celostnega področja drţave. Regionalizem je torej
nasprotje drţavnega, gospodarskega in upravnega centralizma (Sruk, 1995, str. 278).
Regionalizem, ki dejansko vodi v evropski federalizem oz. celo konfederalizem, izhaja iz
Vesoljne deklaracije o človekovih pravicah, po kateri so ljudje svobodni, da se
identificirajo z določeno skupnostjo, ki ima lastno pravo ter lastni statut ali ustavo.
Drţavne meje odmirajo, medtem ko se uveljavljajo 4 temeljne svoboščine nove
Evrope: svobodno gibanje ljudi, blaga, storitev in kapitala (Vršaj, 2004, str. 100).
oblasti.« (Stane Vlaj, Lokalna samouprava: teorija in praksa, Fakulteta za upravo, Ljubljana,
2006, str. 19.)
29
Draft Report on the current situation concerning regionalisation and the prospects for
developing regional self-goverment in Council of Europe member states, Document prepared by
Bernd Semmelroggen, The Congress of Local and Regional Authorities, Council of Europe,
Strasbourg, 17 October 2006, str. 5.
30
»Načelo subsidiarnosti, ki ima sicer tudi filozofski in politični pomen, v institucionalnem in
upravnoorganizacijskem pogledu pomeni stalni razmislek o razdelitvi pristojnosti glede urejanja
in odločanja o javnih zadevah in sredstvih za njihovo uresničevanje. Načelo subsidiarnosti
pomeni tudi, da drţava in mednarodne institucije, predvsem EU, upoštevajo vlogo in poloţaj
lokalnih in regionalnih oblasti v posamezni drţavi. Pripravlja se tudi Evropski kodeks o
subsidiarnosti ter lokalni in regionalni samoupravi – kot politični dokument, ki bo temeljil na
instrumentih SE in EU na tem področju« (Stane, Vlaj, Pristojnosti pokrajin, str. 2, Ljubljana
2009).
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Regionalizem se je močno razvil po drugi svetovni vojni, in sicer vzporedno z
demokracijo in tudi kot reakcija na centralizem. Regionalizem je pojav, ki je s
procesom regionalizacije usmerjen h končnemu cilju – konstituiranju regij. To je
sodoben pojav pri oblikovanju drţav, kjer je na eni strani centralna oblast, na drugi pa
so lokalne skupnosti (Vlaj, 1998, str. 99).

7 . 4 DECENTRALIZACIJA
Temeljni cilj uvedbe pokrajin je učinkovito upravljanje za zagotavljanje kakovostnih
storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo. Gre za povezanost nove enote
teritorialne samouprave (demokracije) z vsebinskimi vprašanji, zlasti z dobrim
upravljanjem, ki bo v korist tam ţivečega prebivalstva.
Z uvedbo in ustanovitvijo pokrajin se bo tudi v naši ureditvi odprla pot za proces
decentralizacije in uveljavljanje načela subsidiarnosti, ki ju obstoječa odsotnost vmesne
ravni ne dopušča. Pokrajina bo postala nosilec razvoja v prostoru, v katerem danes ni
institucionalnega nosilca, razen tega pa tudi izvajalec neobhodnih dejavnosti, ki jih
danes v tem prostoru nihče ne opravlja, ali pa jih opravljajo občine s številnimi – zlasti
finančnimi teţavami (Vlaj, 2006, str. 9).
Vlado Sruk je pojem decentralizacije opisal tako: «/…/ prenašanje funkcij ali pravic
centralnih organov (oblasti, uprave …) na niţje oz. periferne organe« (Sruk 1995:50–
51). Navaja še, da so prednosti decentralizacije sledeče: »omogoča laţje in bolj
gospodarno reševanje lokalnih zadev, uresničuje neposredno komunikacijo s svojim
okoljem in omogoča večjo elastičnost v uresničevanju taktičnih ciljev, olajšuje
zainteresiranim subjektom pristop k organizaciji ipd.« (Sruk, 1995, str. 50–51).

7 . 5 SUBSIDIARNOST
Načelo subsidiarnosti je ključno načelo za razumevanje vloge lokalne samouprave v
sodobnih demokracijah. Gre za temeljno filozofsko načelo sodobne lokalne
samouprave, način razmišljanja in temeljno merilo kritičnega presojanja lokalne
samouprave v posamezni drţavi, ki ni povezano samo z vertikalno delitvijo oblasti
oziroma javnih zadev na lokalne, regionalne in drţavne oblasti, temveč tudi z vprašanji
varovanja avtonomije in svobode posameznika, velikih lokalnih skupnosti, njihovega
financiranja, organizacije in delovanja lokalnega upravnega aparata, regionalizacije idr.
(Vlaj, Ljubljana 2009, str. 2).
Čeprav je abstraktna zamisel subsidiarnosti jasna, njena praktična uporaba na
določenih ravneh oblasti povzroča številne probleme (Vlaj, 2001, str. 30).
Pri opredeljevanju natančne pravne vsebine subsidiarnosti je treba upoštevati:
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 celovitost modernih druţb, vštevši nedvoumno usmeritev k raznolikosti ravni
upravljanja, kar pomeni, da je velika večina pristojnosti deljenih;
 da je načelo subsidiarnosti dinamično načelo, zato ne more biti izraţeno v
preveč strogih določbah;
 da mora katerikoli sistem delitve pooblastil upoštevati, da vse lokalne skupnosti,
tudi tiste, ki so na isti ravni, nimajo nujno iste zmoţnosti za opravljanje svojih
nalog;
 da mora učinkovita uporaba nujno zagotoviti ustrezne finančne in človeške vire
za opravljanje prenesenih nalog. Toda dejansko je nemogoče naprej določiti
objektivno dodelitev teh virov med različne ravni. Ti ugovori pa niso zadostni za
utemeljitev, da se ne bi potrudili za čim bolj natančno opredelitev načela (Vlaj,
2001, str. 31).
Običajno so te naloge določene z ustavo ali z zakonom. Poleg teh pa lahko lokalne
skupnosti glede na svoje potrebe določijo tudi druge naloge. Tu je pomembno, da si
lokalne skupnosti kot politične entitete prizadevajo za splošno blaginjo svojih
prebivalcev in imajo pravico uresničevati njihove pobude. Splošna pravila ravnanja
lokalnih skupnosti v takih primerih so lahko določena z zakonom. Dokler velikost ali
narava zadeve nista taki, da bi zahtevali obravnavo znotraj večjega ozemlja ali
presegali potrebno učinkovitost ali gospodarnost, morata biti poverjeni najniţji lokalni
ravni oblasti. Da se odgovornosti lokalnih skupnosti ne bi prekrivale, morajo biti njihova
pooblastila polna in izključna. Na določenih področjih pa je potrebna komplementarna
dejavnost različnih ravni oblasti. V teh primerih je pomembno, da je intervencija
centralnih ali regionalnih oblasti usklajena z jasnimi zakonskimi predpisi (Vlaj, 2001,
str. 103).

7 . 6 ZAKONODAJA S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE
Sprejete ustavne spremembe na področju lokalne samouprave (2006) naj bi
omogočile, da bomo tudi v Sloveniji – po dolgih letih strokovnih in političnih razprav –
prišli do dvoravnske lokalne samouprave, ki močno prevladuje v veliki večini evropskih
drţav. Slovenija je zaenkrat ena najbolj centraliziranih drţav v Evropi. Lokalna
samouprava je vsebinsko in finančno pod odločilnim pokroviteljstvom drţave.31
Pokrajine kot obvezna druga raven lokalne samouprave bodo zelo pomembne za
decentralizacijo Slovenije in s tem uresničevanje načela subsidiarnosti kot temeljnega
načela za ureditev razmerij med drţavo in pod drţavnimi ravnmi oblasti.32 Ustanovitev
31

Npr. občine več kot 80 odstotkov potrebnih sredstev za financiranje obveznih nalog dobijo iz
sredstev izravnave. Občine se jemlje zgolj kot izvrševalke drţavne politike in ne kot samostojne
entitete, ki imajo zagotovljen poloţaj enakopravnih subjektov v razmerju do drţave.
32
Z uvedbo in ustanovitvijo pokrajin se bo tudi v naši ureditvi odprla pot za proces
decentralizacije in uveljavljanje načela subsidiarnosti, ki ju obstoječa odsotnost vmesne ravni ne
dopušča. Pokrajina bo postala nosilec razvoja v prostoru, v katerem danes ni institucionalnega
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pokrajin je tudi eden ključnih korakov k uresničevanju skladnega regionalnega razvoja.
Okrepile bodo tudi čezmejno sodelovanje lokalnih in regionalnih skupnosti.
Pokrajine se ustanovijo na območjih, ki jih v enovite zaključene prostorske celote
zdruţujejo poselitveni, infrastrukturni in naravni sistemi ter na katerih je mogoče
zagotoviti enake moţnosti za skladen regionalni razvoj in izvajanje razvojne politike
drţave. Območja pokrajin se določi tako, da območje pokrajine po površini ter po
obstoječih ali moţnih proizvodnih zmogljivostih omogoča načrtovanje skladnega
gospodarskega, socialnega in kulturnega pokrajinskega razvoja in ob upoštevanju
načela, da na območju ţivi npr. najmanj 100 000 prebivalcev.33 Količinski kriterij ostaja
odprto vprašanje, ki naj bi ga rešil (sistemski) zakon o pokrajinah (Vlaj, Stane,
Pristojnosti pokrajin, str. 2, Ljubljana 2009).
S področja normativne ureditve lokalne samouprave pri nas so pomembni tudi
naslednji zakoni:
 Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), ki ureja volitve v občinske svete, volitve
ţupanov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti;
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO), s katerim
so bile ustanovljene občine;
 Zakon o financiranju občin (ZFO), ki ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z
ustavo in zakonom opravljajo občine;
 Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi
občin (ZPDF) (Uradni list RS, št. 29/1995, 44/1996, Odl. US: U-I-98/95), s
katerimi so bile prenesene naloge z občin na drţavo;
 Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
(ZPUODO), kateri je urejal predhodni postopek z referendumom, pogoje za
uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij in določena vprašanja postopka
konstituiranja novoustanovljenih občin ter pogoje za uvedbo zakonodajnega
postopka za spremembo imena in sedeţ občine. Zakon je prenehal veljati z
novelo ZLS iz julija 2005;
 Zakon o javnih financah (ZJF), kateri ureja javno financiranje;
 Zakon o samoprispevku (ZSam-1). V zakonodajni postopek pa so bili vloţeni
tudi nekateri konkretni predlogi zakonov za ustanovitev pokrajin.
Zakon o lokalni samoupravi z dne 27. septembra 2007 obsega:
 Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),
nosilca, razen tega pa tudi izvajalec neobhodnih dejavnosti, ki jih danes v tem prostoru nihče
ne opravlja, ali pa jih opravljajo občine s številnimi – zlasti finančnimi teţavami (Šmidovnik).
33
Delovno gradivo Urada za lokalno samoupravo pri MNZ za predlog zakona o pokrajinah, 18.
07. 2003. 6. člen.
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 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka
95. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-1-13/94-65 (Uradni list RS, št.
6/94 z dne 11. 02. 1994),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 13. člena ter
prvega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I144/94-18 (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 07. 1994),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 57/94 z dne 29. 09. 1994),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 14/95 z dne 10. 03. 1995),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka
101. člena Zakona o upravi in tretjega odstavka 99.a člena Zakona o lokalni
samoupravi, št. U-I-285/94-105 (Uradni list RS, št. 20/95 z dne 07. 04. 1995),
 Obvezno razlago 19. člena Zakona o lokalni samoupravi – ORZLS19 (Uradni list
RS, št. 63/95 z dne 06. 11. 1995),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi drugega stavka
tretjega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-264/95-7
(Uradni list RS, št. 9/96 z dne 16. 02. 1996),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka
99.a člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-98/95 (Uradni list RS, št. 44/96
z dne 09. 08. 1996),
 Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-G (Uradni list RS, št.
26/97 z dne 16. 05. 1997),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-H
(Uradni list RS, št. 70/97 z dne 14. 11. 1997),
 Zakon o spremembi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-I (Uradni list RS, št.
10/98 z dne 12. 02. 1998),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi četrte alineje
prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi v obsegu, v kakršnem
je veljala pred njeno uveljavitvijo, št. U-I-39/95 (Uradni list RS, št. 68/98 z dne
05. 10. 1998),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-J
(Uradni list RS, št. 74/98 z dne 03. 11. 1998),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega odstavka
51.b člena, 51.c člena ter prvega, drugega in šestega odstavka 100. člena
Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-4/99 (Uradni list RS, št. 59/99 z dne 23.
07. 1999),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-K
(Uradni list RS, št. 70/00 z dne 08. 08. 2000),
 Zakon o samoprispevku – Zsam-1 (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 08. 11. 2001),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-L
(Uradni list RS, št. 51/02 z dne 11. 06. 2002),
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 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 90.b člena
Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-186/00-21 (Uradni list RS, št. 108/03 z dne
07. 11. 2003),
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi –ZLS-M
(Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 07. 2005),
 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega odstavka
14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-2/06-22 (Uradni list RS, št.
21/06 z dne 27. 02. 2006), Zakon o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in
občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 02. 2007) in
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-N
(Uradni list RS, št. 60/07 z dne 06. 07. 2007).
Kljub številnosti zakonov in podzakonskih predpisov, s katerimi je urejena lokalna
samouprava v RS oziroma so določene njene naloge, je treba poudariti, da
uresničevanje ustavnih načel in določb o lokalni samoupravi, spoštovanje načel MELLS
in vključitev Slovenije v EU zahtevajo uskladitev in nadaljnje dopolnjevanje veljavnih
predpisov in tudi novo pravno urejanje lokalne samouprave. Ureditev nekaterih ţe
znanih, pa ne dovolj popolno urejenih institutov lokalne samouprave, terjajo poleg
političnih tudi dejanske razmere upravne organiziranosti drţave in načela
ekonomičnosti in racionalnosti izvajanja lokalnih javnih zadev.
Mislim tudi, da je potreben nov zakon o lokalni samoupravi, ki je bil v prejšnjem
mandatu (2004–2008) ţe pripravljen in je bil po mojem mnenju kakovosten napredek,
tudi v nomotehničnem pogledu. Pravno urejanje lokalne samouprave naj bi temeljilo na
načelih evropske lokalne samouprave.
Najpomembnejša načela evropske lokalne samouprave, ki so bila ena od podlag
reforme lokalne samouprave, ki se je začela dejansko izvajati v letu 1994 z
ustanovitvijo novih občin oziroma 1995 z začetkom delovanja njihovih organov,
opredeljuje MELLS (Vlaj, Stane, Pripombe in predlogi k študiji »Analiza predlagane
normativne ureditve z vidika ustavne koncepcije pokrajine«, str. 2, Ljubljana 2009).

7 . 7 PRISTOJNOSTI BODOČIH POKRAJIN
Ustavne spremembe še ne bodo prinesle optimalno ustanovljenih in delujočih pokrajin.
Sprejete ustavne določbe so podlaga za oblikovanje zakonov, ki bodo omogočili
decentralizacijo oblastnih funkcij in prenos upravljanja pomembnega dela javnih zadev
z drţavne na pokrajinsko raven. Zakoni o pokrajinah, ustanovitvi pokrajin, prenosu
nalog v pristojnost pokrajin in financiranju pokrajin bodo preizkusni kamen, kako
stabilna je velika stopnja političnega soglasja, doseţena ob sprejemanju ustavnih
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sprememb.34 V skladu s programom dela nove vlade je decembra 2009 predviden
začetek zakonodajnega postopka obravnave pokrajinske zakonodaje v drţavnem zboru,
ki naj bi ga zaključili leta 2010. Pokrajine pa naj bi bile ustanovljene v letu 2011.35
 Funkcije pokrajine bodo naslednje:36
a) servisna funkcija,
b) gospodarjenje s premoţenjem,
c) funkcija prostorskega planiranja,
d) pospeševalna (razvojna) funkcija,
e) davčna funkcija,
f) regulativna funkcija: pokrajina bo s svojimi predpisi urejala (regulirala)
javne zadeve pokrajinskega pomena.


Oblike delovanja pokrajine pa bodo naslednje:
a) splošni pravni akti (predpisi),
b) posamični pravni akti,
c) proračun,
d) akti poslovanja,
e) pogodbe.

Delovna področja pokrajin bo določil zakon o pokrajinah, večina izvirnih nalog in
pristojnosti pa bo določena s spremembami obstoječe področne zakonodaje.37
Pokrajina naj bi izvajala:
a) naloge lokalnega pomena,
b) naloge regionalnega pomena,
c) naloge drţavnega pomena.38
34

»Proces spreminjanja ustave je poln pretiranega politiziranja tega nacionalnega projekta,
zlasti pa preračunavanja političnih koristi – še huje bo, ko bo jasno, kakšna bo organizacijska
struktura regij in način volitev njenih organov.« (dr. Franc Grad, prav tam).
35
Mag. Zlata Ploštajner, ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko, intervju, Večer,
28. marec 2009, str. 8, 9.
36
Povzeto po PRAŠNIKAR, Astrid. Naloge pokrajin. Pokrajina – druga raven lokalne samouprave
(urednik Stane Vlaj), Inštitut za lokalno samoupravo pri Fakulteti za upravo, str. 38, 39.
Funkcije se konkretizirajo v naloge, ki jih opravljajo pokrajinski organi (op. S. V.).
37
»/…/ pri tem je predviden postopek pokrajinske pristojnosti. V predhodnih in končnih
določbah zakona o pokrajinah bodo določene konkretne naloge, ki bodo v letu dni po izvolitvi
prvih pokrajinskih svetov prišle v njihovo izvirno pristojnost. Ostale naloge pa bodo prešle v
pokrajinsko izvirno pristojnost najkasneje v dveh letih po ustanovitvi pokrajin.« Prav tam, str.
40.
38
»/…/ lokalne zadeve širšega pomena so zlasti na področju komunalne infrastrukture in
komunalnih storitev, ki gredo preko meja občin ali preko zmogljivosti občin, pa tudi na področju
pospeševanja gospodarstva in dejavnosti javnih sluţb lokalnega pomena, ki presegajo
zmogljivosti občin. To so izvirne naloge pokrajin (ne pa morda od občin prenesene naloge
lokalnega pomena), za katere po obstoječi ureditvi ni institucionalnega nosilca. Naloge
regionalnega pomena pa so tiste, ki po svoji naravi niso lokalnega pomena, niso pa tudi
drţavnega pomena; so vmesnega regionalnega pomena. Take vrste nalog so zlasti v sferi
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Naloge širšega lokalnega pomena so izvirne naloge pokrajine, ki jih bodo pokrajine
izvajale samostojno kot svoje naloge v okviru svoje ustavne avtonomije, praviloma pa
ob ustreznem sodelovanju občin (npr. pospeševanje gospodarskega razvoja,
pospeševanje morskega ribištva, preventiva na področju zlorabe drog).
Naloge regionalnega pomena, ki bodo dane v pristojnost pokrajin z zakonom, bodo
prav tako izvirne naloge pokrajine. To so naloge, ki niso lokalnega in tudi ne drţavnega
pomena (npr. spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, gradnja in vzdrţevanje
regionalnih cest, urejanje prostora, regionalne prometnice, vzpostavitev in vzdrţevanje
institucij regionalnega pomena, kot so regionalne bolnišnice, regionalne šolske,
kulturne in socialne ustanove itd.).
Lastne (izvirne) pristojnosti regionalnih oblasti so bistveno načelo samouprave. Obseg
teh pristojnosti je pokazatelj, ne edini, stopnje regionalne samouprave.
Tretja vrsta nalog pokrajine pa bi bile t. i. prenesene naloge. To so tiste naloge, ki naj
bi jih pokrajine opravljale za drţavo (naloge drţavne uprave – npr. izdajanje gradbenih
dovoljenj). Pokrajina naj bi opravljala upravne naloge drţave, razen upravnih nalog, ki
jih po zakonu neposredno opravljajo ministrstva, in upravnih nalog, ki so z zakonom
prenesene v opravljanje občinam.
Pokrajina naj bi opravljala predvsem naloge na področjih:
 eonomskega, socialnega in kulturnega razvoja svojega območja,
 urejanja prostora in varstva okolja ter prometa in zvez,
 zagotavljanja javnih gospodarskih sluţb pokrajinskega pomena,
 zagotavljanja javnih negospodarskih sluţb pokrajinskega pomena.39
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo pokrajine vključene v
celoten sistem organiziranja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med
prostorskega planiranja, skladnega regionalnega razvoja, varstva okolja, prometa in zvez ter
posamezne dejavnosti na področju javnih sluţb regionalnega pomena (regionalne bolnišnice,
muzeji, gledališča, arhivi itd.), za katere po obstoječi ureditvi prav tako ni pravnega
institucionalnega nosilca v sistemu. To pa povzroča teţave v njihovem poslovanju, pa tudi v
poslovanju občin, ki jih morajo financirati. Te vrste naloge se skrivajo pod obstoječo dikcijo v
besedilu 143. člena ustave »o zadevah iz drţavne pristojnosti, ki jih drţava v sporazumu s
pokrajinami prenese v njihovo izvirno pristojnost«. Za to kategorijo pokrajinskih nalog naj bi v
ustavi uvedli pojem »naloge regionalnega pomena », in sicer iz dveh razlogov: prvič zato, ker se
ta pojem ţe uporablja v zakonodaji o zgoraj navedenih vprašanjih, in drugič zaradi tega, da se s
tem postavi kriterij za bodočo zakonodajo: drţava naj ne bi dajala v pristojnost pokrajin
česarkoli, pač pa le zadeve, ki so povezane z območjem pokrajin. Pojem »regionalni« ima
geografski pomen, podobno, kot ga ima pojem »lokalni«, s katerim se označujejo pristojnosti
občin. S pojmom regija bomo slej ko prej označevali območje pokrajin, laično pa tudi pokrajine
same kot institucije lokalne samouprave na drugem nivoju.« Predlog za začetek postopka za
spremembe Ustave RS, 26. 07. 2001, str. 18.
39
Vlaj, Stane, Pristojnosti pokrajin, str. 25, 26, Ljubljana 2009.
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občinami in drţavo. Pokrajine bodo urejale zaščito, reševanje in pomoč na območju
pokrajine v skladu s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju drţave. Izdelovale bodo ocene ogroţenosti za nesreče, ki lahko prizadenejo
več občin ter ustrezne načrte zaščite in reševanja. Usmerjale in skrbele bodo za razvoj
osebne in vzajemne zaščite. Organizirale, opremljale, usposabljale in vodile bodo sile
za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah, ki prizadenejo dve ali več občin. Pokrajine
bodo prevzele tudi ocenjevanje škode zaradi naravnih nesreč. Ustrezno vlogo in naloge
bodo imele pokrajine tudi na področju varstva pred poţarom, gasilstva in varstva pred
utopitvami (Vlada RS, Predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, 146.
redna seja Vlade RS, 15. 11. 2007).
Pristojnosti pokrajin je treba določiti s področnimi zakoni. Okvir (področja) nalog
pokrajin lahko določi zakon o pokrajinah, večina izvirnih pristojnosti pa bi bila določena
s spremembami obstoječe področne zakonodaje. Pri tem bi bilo treba predvideti
postopen prehod nalog v pokrajinsko pristojnost. Z določbami zakona o pokrajinah
bodo določene naloge drţavne oziroma občinske pristojnosti, ki z dnem konstituiranja
pokrajin postanejo pokrajinske pristojnosti, ter rok, v katerem je treba uskladiti
relevantne določbe v področnih zakonih. Za nadaljnjo decentralizacijo v skladu z
načelom subsidiarnosti bo zakon določal okvirno delovno področje, kot usmeritev za
področno zakonodajo.
V predlaganih spremembah in dopolnitvah področnih zakonov se kaţe velika
neuravnoteţenost v obsegu in načinu pristopov za ureditev zakonske problematike, ki
naj bi jo zahtevala ustanovitev pokrajin.40 Prava orientacija glede obsega in vsebine
predlaganih sprememb zakonov na posameznih področjih bi morale biti le potrebe, ki
jih narekuje ustanovitev pokrajin, tj. le tiste neobhodne določbe, ki bodo omogočile, da
bodo pokrajine ob ustanovitvi dobile in lahko prevzele svoje naloge ter začele z delom
na ustreznih področjih. Vse druge spremembe pa naj bi se urejale z novelizacijo
posebnih zakonov.41
Parametri, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju novih teritorialnih skupnosti, so:
velikost (teritorij, prebivalstvo), funkcije (naloge in pristojnosti), avtonomija (razmerja
med drţavnimi oblastmi in lokalno/regionalno samoupravo, fiskalna in funkcionalna
soodvisnost) in način delovanja (razmerje med javno in zasebno produkcijo). Ti
parametri so medsebojno odvisni. V skandinavskih drţavah še dodajajo, da so ob
40

Npr. pri nalogah na področju regionalnega razvoja ne gre za prenos nalog, saj gre za izvirne
naloge oz. pristojnosti pokrajine. Poleg tega pa predlog zakona o prenosu v pristojnost pokrajin
predlaga obseţno noveliranje veljavnega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
kar ni sprejemljivo s pravnosistemskega in nomotehničnega vidika. Predlog zakona naj bi po
mnenju Sluţbe za zakonodajo uredil le naloge pokrajine na razdvojenem področju, če in v
kolikor je to potrebno zaradi enotne ureditve na območju celotne drţave in zaradi usklajevanja
razvoja.
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finančnih razlogih za reforme, ki naj prinesejo čim zmoţnejše lokalne in regionalne
skupnosti, zelo pomembni tudi demokratični cilji (Vlaj, Stane, Pristojnosti pokrajin, str.
25, 26, Ljubljana 2009).
Na obrambnem področju se na pokrajine ne bodo prenesle naloge, ker so zadeve
obrambe v izključni drţavni pristojnosti. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki prav tako spada v pristojnost Ministrstva za obrambo, pa bodo pokrajine
vključene v celoten sistem organiziranja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
med občinami in drţavo. Pokrajine bodo urejale zaščito, reševanje in pomoč na
območju pokrajine v skladu s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju drţave. Izdelovale bodo ocene ogroţenosti za nesreče, ki lahko
prizadenejo več občin ter ustrezne načrte zaščite in reševanja. Usmerjale in skrbele
bodo za razvoj osebne in vzajemne zaščite. Organizirale, opremljale, usposabljale in
vodile bodo sile za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah, ki prizadenejo dve ali več
občin. S tem namenom se bo spremenila dosedanja organiziranost drţavnih sil za
zaščito, reševanje in pomoč na regijski ravni. Pokrajine bodo prevzele tudi ocenjevanje
škode zaradi naravnih nesreč. Ustrezno vlogo in naloge bodo imele pokrajine tudi na
področju varstva pred poţarom, gasilstva in varstva pred utopitvami. Gasilska
organizacija kot splošna reševalna sluţba bo svojo organiziranost na regionalni ravni
prilagodila novi pokrajinski organiziranosti (Predlog Zakona o prenosu nalog v
pristojnost pokrajin, št. 017-33/2006-553, Ljubljana 18. 10. 2007).

7 . 8 VELIKOST BODOČIH POKRAJIN
Poleg funkcionalne, materialno-finančne gre še za teritorialno komponento oz. za
vprašanje velikosti pokrajin. Območja lokalnih skupnosti so po obsegu in številu
prebivalstva zelo različna. Pomembnost teritorija je povsem jasna, pa naj gre za
gospodarski, socialni, politični ali upravni vidik. Območje sestavlja bistveno sestavino
lokalnih skupnosti. Določanje pokrajinskega območja mora izhajati najprej iz naravnih
danosti ter skupnih potreb in interesov prebivalcev te (širše) lokalne skupnosti.
Zakonske opredelitve ozemlja in zakonska merila za določanje območja občine oz.
pokrajine so lahko le načelni in splošni. Zakon naj bi s svojimi normami dajal le najbolj
temeljna merila za oblikovanje teritorialnega obsega lokalnih skupnosti in zagotavljal
potrebno sistemsko enotnost. Znotraj zakonskih norm pa lahko dodatna merila za
oblikovanje obsega občine oz. pokrajine dajejo ustrezne stroke in posplošene
ţivljenjske izkušnje.
Pri številu prebivalcev je izredno teţko postaviti objektivno merilo, čeprav je po drugi
strani prav to število zelo pomembno za opredelitev in delovanje občine oz. pokrajine.
Vsekakor velja, da majhna lokalna skupnost lahko opravlja manj nalog kot večja
Pripombe k Predlogu zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin (besedilo z dne 14. 09.
2007), Sluţba Vlade RS za zakonodajo, str. 2.
41
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lokalna skupnost. Marsikje v Evropi potekajo reforme lokalnih skupnosti, ki ţele
ustvariti ustreznejše skupnosti prebivalcev za učinkovito reševanje lokalnih in tudi
nekaterih prenesenih drţavnih nalog. Vse drţave si prizadevajo za takšno velikost
lokalnih in regionalnih skupnosti, ki bi omogočala potrebne finančne in človeške vire za
čim kakovostnejše javne storitve za zadovoljevanje sodobnih potreb prebivalcev (Vlaj,
Stane, Pristojnosti pokrajin, str. 7, Ljubljana 2009).
 RAZDELITEV PRISTOJNOSTI
Razdelitev pristojnosti je tudi v svetu postala eno središčnih področij dialoga med
drţavo in lokalnimi skupnostmi. Širšim lokalnim skupnostim so poverjene pristojnosti, ki
zadevajo večjo populacijo in širše območje in vsebujejo usklajevanje in načrtovanje čez
lokalne meje v javnem prevozu, bolnišnicah, srednjem šolstvu, regionalnem
načrtovanju in drugo. Pristojnosti lokalnih in regionalnih skupnosti so lahko izključne,
deljene, obvezne ali prostovoljne, lahko se uresničujejo neposredno ali posredno.
Regionalna samouprava je del demokratičnega upravljanja in zato morajo imeti
regionalne oblasti minimalne standarde demokratične zgradbe in biti opremljene z
zakonskimi pristojnostmi in zmoţnostjo znotraj ustavnih in zakonskih okvirov urejati in
upravljati del javnih zadev s svojo odgovornostjo in v interesu njihovih prebivalcev ter
v skladu z načelom subsidiarnosti.
Vprašanje porazdelitve pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi –
decentralizacija – in virov za financiranje teh skupnosti – zadostnost virov in finančna
avtonomija – je odprto vprašanje v večini evropskih drţav. Formula delitve pristojnosti
daje najniţji ravni vse, kar ne more biti boljše in učinkovitejše uresničevano na ravni, ki
je neposredno nad njo. Prednost mora biti dana občinski ravni, ki mora biti zavarovana
tudi pred kakršno koli pod drţavno (regionalno) centralizacijo (Vlaj, Stane, Pripombe in
predlogi k študiji »Analiza predlagane normativne ureditve z vidika ustavne koncepcije
pokrajine«, str. 5, Ljubljana 2009).

7 . 9 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
Evropska listina lokalne samouprave – MELLS je bila sprejeta leta 1985 v Strasbourgu,
veljati pa je začela 01. 09. 1988. Slovenija je listino po svojem predstavniku pri SE
podpisala leta 1994. Leta 1996 je DZ RS sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske listine
lokalne samouprave – MELLS. Tako se je Slovenija zavezala k spoštovanju listine
oziroma harmonizaciji svojih predpisov z določbami listine. MELLS je v Sloveniji začela
veljati 31. 03. 1997. Po naši ureditvi ratifikacija in objava mednarodne pogodbe
pomeni, da se uporablja kot zavezujoče notranje pravo, v hierarhiji pravnih aktov pa
sodi takoj za ustavo in pred zakon.
MELLS dopušča moţnost, da posamezna drţava ne prevzame v svoje notranje pravo
določb listine v celoti. Če pa se drţava odloči za ratifikacijo, mora prevzeti vsaj dve

90

tretjini njenih določb – vsaj 20 odstotkov prvega dela listine in 10 odstotkov tistih
določb, ki jih listina posebej navaja po odstavkih oziroma členih.
Načela MELLS-a se nanašajo na vse vrste lokalnih oblasti na ozemlju pogodbenice,
dopuščeno pa je, da drţava ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi
navede vrste lokalnih ali regionalnih oblasti, za katere listina velja. Prav tako se lahko
kasneje uporaba listine razširi na nadaljnje lokalne ali regionalne oblasti.
V uvodnem delu – preambuli je med drugim poudarjeno, da drţave članice SE,
podpisnice listin:
 upoštevajo, da so cilji SE doseči večjo enotnost med njenimi članicami zaradi
zaščite in uresničevanja idealov in načel, ki so njihova skupna dediščina;
 upoštevajo, da je eden od načinov za dosego cilja dogovarjanje na upravnem
področju;
 upoštevajo, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične
ureditve;
 upoštevajo, da je pravica drţavljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev
eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem drţavam članicam SE;
 so prepričane, da se ta pravica najbolj neposredno uresničuje na lokalni ravni;
 so prepričane, da obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami lahko zagotovi
upravo, ki je učinkovita in hkrati blizu drţavljanom;
 se zavedajo, da varovanje in ponovna uveljavitev lokalne samouprave v
različnih evropskih drţavah pomembno prispevata h graditvi Evrope po načelih
demokracije in decentralizacije oblasti.
Tako so bila v nadaljevanju opredeljena načela listine, ki povzemajo vsebino in so
opisana v nadaljevanju.

 Ustavni in zakonski temelji za lokalno samoupravo
To načelo predvideva, da se načelo lokalne samouprave priznava v zakonodaji in v
ustavi, kjer je to mogoče.

 Pojem lokalne samouprave
Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah
zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist
lokalnega prebivalstva. To pravico uresničujejo člani svetov ali skupščine, ki so izvoljeni
s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in splošne
volilne pravice. Lahko imajo izvršne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe pa ne
vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih drţavljanov, referendumih in drugih oblikah
neposredne udeleţbe drţavljanov, kot to dopušča zakon.
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 Področje dejavnosti lokalne samouprave
Po tem načelu naj javne naloge izvajajo tiste oblasti, ki so drţavljanom najbliţje
(načelo subsidiarnosti), pooblastila, dana lokalnim oblastem morajo biti popolna in
izključna. To pomeni, da jih ne sme spodkopavati ali omejevati druga osrednja ali
pokrajinska oblast, razen če tako določa zakon. Pri prenesenih pooblastilih iz osrednje
ali pokrajinske oblasti pa je potrebno lokalnim oblastem pustiti svobodo odločanja pri
prilagajanju njihovega izvajanja krajevnim razmeram.

 Varstvo mej lokalne oblasti
Meje lokalnih oblasti se spreminjajo s predhodnim posvetovanjem tistih lokalnih
skupnosti, na katere se spremembe nanašajo, in sicer z referendumom, kjer to
dopušča zakon.

 Ustrezne upravne strukture in viri za delo lokalnih oblasti
Predvideva se zaposlitev kakovostnega kadra v lokalni samoupravi po kriterijih
uspešnosti in sposobnosti. Za to je potrebno zagotoviti primerne moţnosti za
usposabljanje, nagrajevanje in napredovanje v sluţbi.

 Pogoji za izvajanje nalog
Izvoljenim predstavnikom naj bo zagotovljeno svobodno opravljanje funkcij, denarno
povračilo stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem funkcij, nadomestilo za izgubljeni
zasluţek ali plačilo za opravljeno delo in ustrezno socialno varstvo. Nezdruţljivost
opravljanja funkcije mora biti določena z zakonodajo.

 Upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti
Upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti se praviloma nanaša le na preverjanje
skladnosti z ustavo in zakoni. Oblasti višje stopnje pa lahko nadzirajo tudi primernost
opravljanja nalog, ki so prenesene na lokalno oblast.

 Finančni viri lokalnih oblasti
To načelo določa, da so lokalne oblasti upravičene do lastnih finančnih virov, s katerimi
prosto razpolagajo v okviru svojih pooblastil, da morajo biti finančni viri v sorazmerju z
nalogami, ki jih določata ustava in zakon, da naj vsaj del sredstev izvira iz krajevnih
davkov in prispevkov, katerih višino določijo same lokalne skupnosti v okviru zakona,
da naj bodo finančni sistemi raznovrstni in prilagodljivi, da lahko sledijo dejanskemu
gibanju stroškov opravljanja njihovih nalog. Za zaščito finančno šibkejših lokalnih
skupnosti je potrebno uvesti postopke za finančno izravnavo ali druge ukrepe za
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popravo učinkov neenake porazdelitve moţnih finančnih virov. To pa ne sme
zmanjševati svobodnega odločanja lokalnih oblasti na področju njihovih nalog. Lokalne
oblasti je treba vprašati za mnenje, na kakšen način naj se jim prerazporejeni viri
dodelijo. Subvencije oziroma dotacije naj ne bodo strogo namenske za financiranje
določenih projektov. Lokalne oblasti imajo v mejah zakona dostop do domačega trga
kapitala za najemanje posojil za večje investicije.

 Pravica lokalnih oblasti do zdruţevanja
Lokalne oblasti imajo pravico sodelovati in oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi
oblastmi za opravljanje nalog skupnega pomena. Prav tako je zagotovljena pravica
sodelovanja z organi drugih drţav pod pogoji, ki jih določa zakon.

 Pravno varstvo lokalne samouprave
Lokalne oblasti imajo pravico do sodnega varstva, da zagotovijo prosto izvajanje svojih
pooblastil in spoštovanje načel lokalne samouprave, kot jih določa ustava oziroma
domača zakonodaja.
V preambuli in načelih listine so poudarjena zlasti načela subsidiarnosti,
demokratizacija, decentralizacija, avtonomnost lokalnih skupnosti itd. Pri tem pa je
pomembno, da cilj listine ni popolno poenotenje posameznih ureditev lokalnih
samouprav drţav članic SE, pač pa povzemanje pozitivnih izkušenj in rešitev, ki so se z
razvojem oblikovale v posameznih drţavah članicah.
Za uresničevanje MELLS-a v RS je pristojna Sluţba Vlade republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. Za analiziranje, kako drţave članice izvajajo načela
lokalne demokracije, kot jih določa listina in za pospeševanje demokracije na lokalni in
regionalni ravni ter za krepitev čezmejnega sodelovanja v širši Evropi, pa je v okviru SE
pristojen Kongres lokalnih in regionalnih oblasti (CLARE), ki je bil ustanovljen leta 1994
in je nadomestil prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in regionalnih oblasti Evrope.
Za področje lokalne samouprave so poleg MELLS-a pomembni tudi drugi mednarodni
dokumenti. DZ je marca 2003 sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o
čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti in oblasti - MEOKČS (Uradni list RS-MP,
št. 8/2003), ki je bila sprejeta 21. 05. 1980 v Madridu.
MELLS je dejansko posebnega pomena za lokalne samouprave vseh evropskih drţav. Iz
izhodišča, da je krepitev lokalne samouprave pomemben prispevek h graditvi celotne
Evrope, so bila načela in tuji eksperti v veliko pomoč pri reformi lokalne samouprave v
Sloveniji in tudi v drugih nekdanjih socialističnih drţavah.
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7 . 1 0 SLOVENIJA IN EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
Nastala področna zakonodaja s področja lokalne samouprave je morala upoštevati vse
določbe MELLS-a (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave – MELLS.
Uradni list RS, št. 57/96, Mednarodna pogodba št. 15/96), zlasti ko gre za delitev
pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi (načelo subsidiarnosti) ter lokalne
finance (načelo finančne avtonomije oziroma finančne suverenosti ter zadostnih
finančnih virov za naloge lokalnih skupnosti). O prevzemu obveznosti je morala RS
obvestiti generalnega sekretarja SE ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji.
Z ratifikacijo MELLS-a so temeljna vprašanja lokalne demokracije, ki morajo biti rešena
v skladu z listino (VLAJ, 2006, str. 77.):
 pravni temelj lokalne samouprave: priznanje v domačem pravu (ustava,
zakonodaja);
 področje dejavnosti in struktura lokalne samouprave: metode in merila za
razdelitev pristojnosti – obseg pristojnosti in subsidiarnost, zmoţnost lokalnih
skupnosti, da upravljajo bistveni del javnih zadev prek svojih svetov, ki jih
sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki, in njihovih izvršnih organov ter
notranje upravne strukture z njihovim lastnim osebjem;
 jamstvo avtonomije: status izvoljenih predstavnikov, varstvo meja lokalnih
skupnosti, omejitve nadzora lokalnih skupnosti, sodna sredstva;
 ustrezni finančni viri: lastni viri in lastnina, pravica pobirati lokalne davke,
sistem finančne izravnave, sistem dotacij, dostop do trga kapitala, upravljanje
virov;
 pravica zdruţevanja in načelo posvetovanja: čezmejno sodelovanje lokalnih
skupnosti, postopki posvetovanja;
 uresničevanje političnih pravic: volilna pravica in demokratični volilni proces,
svoboda izraţanja in zdruţevanja, pravica do obveščenosti in participacije na
lokalni ravni, lokalni referendumi in druge oblike neposredne demokracije,
moţnost obrambe pred ukrepi lokalnih oblasti, udeleţba tujcev v javnem
ţivljenju na lokalni ravni;
 demokracija na vmesnih ravneh: kjer so uvedene, delovanje vmesnih skupnosti,
kot so regije, glede prej navedenih zadev.

7.11

PREMIKI NA ZAKONODAJNEM PODROČJU SLOVENSKEGA
GASILSVA

V zadnjih letih se je popolnoma prenovila zakonodaja s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Ţe decembra 2005 smo dobili Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gasilstvu – ZGas-B (Uradni list RS, št. 91/2005). Sprejet je bil
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami – ZVNDN (Uradni list RS, št. 64/1994, 33/2000, Odl. US: U-I-313/98,
87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1), ki natančno opredeljuje
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status pripadnikov zaščite in reševanja, med katere spadamo tudi gasilci. Sprejet je bil
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred poţarom – ZVPoz-B
(Uradni list RS, št. 105/2006), ki temelji predvsem na spremembi gradbene
zakonodaje. Serijo zakonov pa je zaključil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu pred utopitvami – ZVU-A (Uradni list RS, št. 26/2007). Vsi zakoni o
spremembah in dopolnitvah so izšli v obliki prečiščenega besedila.
Največ je GZS sodelovala pri pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu. Pred tem je GZS skušala dati čim večjo vlogo gasilskim zvezam, poskušalo se
je prebroditi razkorak med Zakonom o gasilstvu in Zakonom o društvih. GZS je
poudarjala, da mora specifičnosti področja gasilstva urejati gasilski zakon, Zakon o
društvih pa mora urediti predvsem registracijo gasilskih organizacij. GZS se je
zavzemala za avtonomnost gasilske organizacije v primerjavi z občino in drţavo v
okvirih sistema zaščite in reševanja.
Z Zakonom o gasilstvu so se uspela urediti naslednja področja:
 Drţava zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne
opreme, s čimer je bilo uzakonjeno dosedanje sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme.
 Javno gasilsko sluţbo lahko opravlja le tista gasilska enota v gasilskem društvu,
ki se preko gasilske zveze povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije, s čimer se
rešuje problem Zakona o društvih in obvezno povezovanje prostovoljnih
gasilskih društev v gasilske zveze in Gasilsko zvezo Slovenije.
 Gasilsko poveljstvo, ki je sestavljeno iz poveljnikov prostovoljnih in poklicnih
gasilskih enot, imenuje občinskega gasilskega poveljnika; le v občinah, kjer so
poklicne gasilske enote, imenovanje poveljnika na predlog poveljstva opravi
ţupan.
 V gasilski šoli deluje Programski svet, gasilska šola pa se znotraj
Izobraţevalnega centra za zaščito in reševanje Ig organizira kot samostojna
notranja organizacijska enota.
 Gasilske zveze z občino podpisujejo tripartitno pogodbo, pomen in vloga
gasilskih zvez je jasno opredeljena v zakonu, gasilske zveze imajo moţnost
vplivati na pripravo programa dela, usposabljanja in opremljanja ter na porabo
drţavnih sredstev.
 Zakon opredeljuje imenovanje in naloge poveljnikov gasilskih zvez in regijskih
gasilskih poveljnikov.
 Zakon posebej opredeljuje odsotnost delavca z dela za opravljanje nalog javne
gasilske sluţbe.
 Urejeno je pokrivanje stroškov gasilskih enot pri izvajanju velikih intervencij
izven domače lokalne skupnosti.
 Zakon uvaja gasilsko znamko, prispevek gre v korist gasilske organizacije.
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Po sprejemu Zakona o gasilstvu je GZS morala zavzeti enotno stališče z Ministrstvom
za obrambo, ki je bilo nosilec priprave zakona, in računskim sodiščem, katerega
stališča so nekatere občine pri svojem tolmačenju zakonodaje zlorabile, saj so vztrajale
pri dvopartitnih pogodbah in ignoriranju pomena gasilskih zvez.
Tako je GZS začela uveljavljati tripartitno pogodbo in pomen gasilske zveze, ki je v
nekaterih sredinah občine in ţupani je niso ţeleli priznavati v tistem pravem pomenu
organizacije, ki je odgovorna za strokovne naloge gasilstva, povezane z načrtnim
kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev, usklajenim razvojem in opremljanjem
gasilskih enot ter načrtovanjem in usklajevanjem gasilskih organizacij.
Na podlagi sprememb Zakona o gasilstvu je bila v jeseni 2007 sprejeta Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni
list RS, št. 92/2007), v kateri so tudi merila za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot. Merila predvidevajo moţnost organiziranja enot prve pomoči in prenosa nalog
varstva pred utopitvami na gasilske enote. Sicer pa merila za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot, ki jih je v večji meri pripravila GZS, ne pomenijo bistvene
spremembe v primerjavi s prejšnjimi merili, uvajajo pa novo kategorijo manjših
gasilskih enot, ki samostojno ne morejo zagotavljati operativne pripravljenosti, zato
območje delovanja gasilske enote pokrivajo skupaj z višje kategoriziranimi enotami.
Merila tudi rešujejo problematiko nabave vozil za prevoz moštva v niţje kategoriziranih
enotah, problematiko gasilskih avtocistern in vozil za gašenje poţarov v naravi za
gasilske enote iz notranjosti ter problematiko kadrov in opremljanja gasilskih enot
obalno-kraškega področja.
V sredini leta 2007 je bil sprejet Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti
operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/2007; Spremembe: Uradni list RS, št.
80/2008), ki ga je GZS pripravljala skupaj z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za
zaščito in reševanje, Zavodom za zdravstveno varstvo in Ministrstvom za zdravje. V
pravilniku sta opredeljeni dve vrsti zdravstvenih pregledov: zdravstveni pregledi za
ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev ter zdravstveni pregledi za
ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša
opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.
Na podlagi sprejete zakonodaje se bodo v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in
reševanje in s poklicnimi gasilci nadaljevale aktivnosti za pripravo skupnih pravil
gasilske sluţbe, katerih priprava je bila ustavljena s sprejemanjem novega Zakona o
gasilstvu. Na nivoju Gasilske zveze Slovenije bodo pripravljena interna pravila gasilske
sluţbe, s katerimi se bojo urejala področja, katera ne bodo urejena v skupnih pravilih.
Na podlagi predlogov GZS je bilo v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti v cestnem prometu (Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)) objavljeno
določilo, s katerim se je šestmesečni rok za tehnične preglede gasilskih vozil ponovno
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spremenil v dvanajstmesečnega. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
(Uradni list RS, št. 30/2007, 36/2007) je bila sprejeta na podlagi Zakona o dohodnini.
Na podlagi uredbe lahko zavezanci za dohodnino od 1. januarja 2007 namenijo do 0,5
odstotka plačane dohodnine organizacijam, ki so pridobile ta status. Med upravičence
za donacije so bile vključene tudi vse prostovoljne gasilske organizacije.
Pri sprejemanju davčne zakonodaje je GZS skupaj z Ministrstvom za obrambo in
Upravo RS za zaščito in reševanje pripravila amandmaje, ki bi gasilcu omogočali
uveljavljanje določenih olajšav pri davčni napovedi, delodajalca pa je GZS ţelela
stimulirati z davčnimi olajšavami v primeru, ko zaposli gasilca in mu omogoči
opravljanje javne gasilske sluţbe med delovnim časom. Kljub temu da gasilci opravimo
letno 10 milijonov ur prostovoljnega dela, GZS s predlogi ţal ni uspela, češ da v Evropi
takšne prakse ne poznajo.
Zato ta naloga ostaja tudi v prihodnje prioritetna in jo je treba v nadaljnjih letih
reševati skupaj z odgovornimi drţavnimi organi. Slovensko prostovoljno gasilstvo je
naše nacionalno bogastvo in fenomen, ki ga v svetu ne poznajo, zato moramo pri
reševanju tega področja izhajati izključno iz naših izkušenj. Evropi lahko predstavimo in
ponudimo v praksi preizkušen in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki temelji predvsem na prostovoljni gasilski organizaciji.
V letu 2007 je bilo s strani GZS veliko aktivnosti posvečenih tudi prenovi statutov na
podlagi veljavne zakonodaje42.
Predsedstvo Gasilske zveze Slovenije je imenovalo 11-člansko statutarno komisijo, ki se
je skozi celo leto redno sestajala in pripravila osnutek Statuta Gasilske zveze Slovenije,
ki sta ga dvakrat na skupnih sejah obravnavala predsedstvo in poveljstvo Gasilske
zveze Slovenije in ga kot predlog posredovala v sprejem Plenumu Gasilske zveze
Slovenije. Plenum je 15. decembra 2007 sprejel Statut Gasilske zveze Slovenije,
potrjen pa je bil tudi na Upravni enoti Ljubljana.
Poleg Statuta Gasilske zveze Slovenije je statutarna komisija pripravila vzorčne statute
za gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva. Skupaj s pojasnili je bil posredovan
vsem gasilskim zvezam in objavljen na spletni strani Gasilske zveze Slovenije. Za
društva, ki niso sprejemala novih statutov, je statutarna komisija pripravila statutarni
sklep.
V okviru sprememb in dopolnitev trenutno veljavne zakonodaje, ki ureja gasilstvo in
celotno področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je delovna skupina
pripravila predlog Kodeksa slovenskega gasilca (Gasilska zveza Slovenije, 2008), ki sta
ga večkrat obravnavala kolegij in predsedstvo GZS. Predsedstvo je dokument Kodeks
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slovenskega gasilstva sprejelo na septembrski seji, veljati pa je začel po objavi v reviji
Gasilec v januarski številki 2007 (Poročilo predsedstva 15. kongresu Gasilske zveze
Slovenije. Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).

7 . 1 2 PREMIKI NA INFORMACIJSKEM IN KOMUNIKACIJSKEM
PODROČJU SLOVENSKEGA GASILSTVA
V letu 2003 je Gasilska zveza Slovenije vzpostavila centralni streţnik, na katerem je
postavljen sistem Vulkan. Nadgrajen je bil program GAS 2000 in v marcu 2003 prešel
na nov informacijski sistem – na spletno aplikacijo VULKAN. Obstoječi podatki
(članstvo, osnovna sredstva in inventar) so bili iz programa GAS 2000 preneseni v
program Vulkan. V skladu s sprejetimi novostmi mednarodne organizacije CTIF43 je bil
tudi nadgrajen program za tekmovanja, ki temelji na programu GAS 2000.
S podjetjem Telekom je bila sklenjena krovna pogodba o vključevanju gasilskih
organizacij v omreţje Centrex in Geocentrex pod ugodnimi naročniškimi pogoji, ki
veljajo za večje organizacije. Na področju informatike poteka redno vzdrţevanje
centralnega informacijskega sistema, analizira se izvajanje nalog na področju
informatizacije na nivoju PGD in GZ.
V jeseni 2003 se je preko programa Vulkan ţe začelo sprejemati in obdelovati prve
prijave na tečaje, predloge za preimenovanja in predloge za odlikovanja, od leta 2004
pa se prijave in predlogi na teh področjih zbirajo in obdelujejo izključno preko
gasilskega informacijskega sistema Vulkan. Na podlagi potreb in predlogov s terena je
bil informacijski gasilski sistem prenovljen. Pripravljena je bila testna verzija
prenovljenega programa Vulkan, ki je dostopna preko interneta. Testna verzija je
stalno dostopna vsem zainteresiranim, gesla za dostop pa so objavljena na spletni
strani Gasilske zveze Slovenije. S tem načinom je GZS omogočila posameznikom
preizkus programa in uvajanje v delo v pravi verziji.
V letu 2007 je potekala temeljita nadgradnja in dopolnjevanje nove verzije programa
Vulkan, ki je začel delovati marca 2007, hkrati pa je potekalo tudi testiranje gasilskega
informacijskega sistema na vseh nivojih uporabe. Pri prenovi Vulkana je GZS
upoštevala predloge za izboljšanje programa, ki so se na terenu zbrali po štirih letih
uporabe prejšnje verzije programa. Administratorji gasilskih zvez imajo pristojnosti
odpiranja novih gesel za dostop v Vulkan za nove uporabnike znotraj svoje gasilske
zveze.
Vulkan je po novem povezan tudi z geografskim informacijskim sistemom, ki nam je
odprl še druge dimenzije svoje uporabnosti in jih podkrepil z grafičnimi predlogami.
42
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Preko Uprave RS za zaščito in reševanje imamo omogočen dostop do Registra
prostorskih enot za potrebe informacijskega sistema. Narejena je bila povezava s
programom SPIN in prenos določenih podatkov v Vulkan. Tako se sedaj podatki o
intervencijah nahajajo v enotni bazi. Potekajo tudi pogovori o povezavi s spletnima
aplikacijama NevSnov in eGIS_UJME.
Uporabnikom na terenu je GZS svetovala o uporabi sistema in organizirala 11 posvetov
za uporabo programa Vulkan. Nekaj jih je potekalo v Izobraţevalnem centru RS za
zaščito in reševanje (ICRSZR) na Igu, ostali pa drugod po terenu.
S pomočjo informacijskega sistema sodelujemo pri analizah in izdelavah tekočih
poročil. Pripravili smo nabor podatkov, ki bodo vključeni v statistično poročilo, ki se bo
lahko na vseh nivojih izpisovalo iz Vulkana.
Z novostmi programa GZS seznanja udeleţence na tečajih za specialnost informatik,
uporabnikom v GZ in PGD pa smo pripravili informacijo o spremembah in dopolnitvah
novega programa, ki jo je GZS objavila tudi na svoji spletni strani. Strokovno pomoč
GZS nudi tudi po telefonu in elektronski pošti, v kolikor pa se uporabnik zglasi na GZS,
se mu tudi osebno svetuje. Na usposabljanjih za specialnost informatik je bilo
ugotovljeno, da klasična oblika usposabljanja ne zadošča več trenutnim potrebam
gasilcev pri uporabi informacijskega sistema, zato je GZS začela pripravljati predloge za
dopolnitev učnega programa. Konec leta 2007 je bil dopolnjen in se ţe izvaja. Predmet
informatika pa je vključen ţe v večino gasilskih učnih programov.
Zbrane so bile pripombe in predlogi za nadgradnjo programa Vulkan na področju
evidenc članstva in opreme. Pripravljen je bil seznam popravkov in dodelav, katere so
bile v skladu s potrebami uporabnikov tudi izvedene. Analizirano je bilo stanje članstva
v društvih in uporabniki so bili opozorjeni na aţuriranje podatkov, ker je GZS s pomočjo
evidenc članstva v Vulkanu izdelala analizo operativnega vodstvenega kadra, ki je bila
predstavljena na seji poveljstva. Ekipa je sodelovala pri analizah vodstvenega kadra po
posameznih regijah, komisijah in svetih na nivoju Gasilske zveze Slovenije.
Za potrebe razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme so bile
preverjene evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja, zato so bila pripravljena
dodatna navodila za vnos opreme – osnovnih sredstev in drobnega inventarja – ter
uporabnikom nudena strokovna pomoč. S tem so bile okrepljene aktivnosti za vnos
gasilske zaščitne in reševalne opreme v bazo gasilskega informacijskega sistema
Vulkan.
Vulkan omogoča izdelavo poljubnih pregledov podatkov pri večini modulov (člani,
oprema, usposabljanje …), pripravlja pa se še poljubne preglede podatkov pri modulu
43
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intervencije (Poročilo predsedstvu 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije. Gasilska
zveza Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).

 Aplikativni streţnik SPIN
V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) sta bila pripravljena
obrazca za poročanje ob intervencijah, ki temeljita na računalniškem sistemu SPIN,
prav tako je urejeno sodelovanje in povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi na
nivoju drţave. Nadalje lahko v poročilu predsedstvu 15. kongresa GZS preberemo, da
je SPIN enotna spletna aplikacija, ki pokriva področje izdelave poročil o intervencijah in
nesrečah. Pripravljena so bila gesla za dostop prostovoljnih gasilskih društev do
aplikacije SPIN, katera so bila posredovana gasilskim zvezam. Za uporabo spletne
aplikacije SPIN so bila organizirana usposabljanja za predstavnike gasilskih enot širšega
pomena in deset usposabljanj za predstavnike gasilskih zvez. Od leta 2005 so vsi
podatki o intervencijah v enotni bazi podatkov, ker je bila vzpostavljena povezava z
URSZR s programom SPIN, katerega uporabniki sistema so:
 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR),
 Center za obveščanje RS (CORS),
 Regijski centri za obveščanje (ReCO),
 Enote, ki sodelujejo pri intervenciji,
 Ostali uporabniki.
Poročila o intervencijah je mogoče v Vulkanu spremljati in jih dopolniti, ko so v SPIN-u
ţe zaključena. Pripravljajo se kriteriji za izdelavo poljubnih pregledov intervencij v
Vulkanu.

7 . 1 3 STATUS PROSTOVOLJNEGA GASILCA
Zakon o gasilstvu iz leta 1993 – ZGas (Uradni list RS, št. 71/1993) v razlagi pomena v
zakonu uporabljenih pojmov pove, da je gasilec oseba, ki opravlja operativne naloge
gasilstva in je psihofizično in zdravstveno sposobna ter strokovno usposobljena za
opravljanje teh nalog. Podrobneje opredeljuje status prostovoljnega gasilca 19. člen, ki
določa, da je prostovoljni gasilec oseba, ki (Zakon o gasilstvu (ZGas). Uradni list RS,
št. 71/1993, 1/1995-CZ, 28/1995, 73/1997, Odl. US: U-I-341/94, 28/2000, 91/2005,
113/2005-UPB1, 120/2008, Odl. US: U-I-61/06-14):
 je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen
predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
 je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge
gasilstva,
 ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
ţivljenje, telo in premoţenje,
 je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma od 18 do 55 let (ţenske).
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Poleg tega je v zakonu rečeno, da GZ Slovenije podrobneje določi dolţnosti, pravice in
obveznosti prostovoljnih gasilcev.
Te so opredeljene v 5. poglavju Pravil gasilske sluţbe (Pravila gasilske sluţbe, 2009),
kjer so podrobneje razdelane pravice in dolţnosti prostovoljnih gasilcev ter njihovih
vodij in vodij v poveljstvu PGD, prek gasilskih vodij v občini, gasilski zvezi, do vodij v
regiji in poveljstva GZ Slovenije.
Tako oblikujejo Pravila gasilske sluţbe občinsko poveljstvo, ki za razliko od PGD ali GZ,
ki sta oblikovana po Zakonu o društvih in imata status pravne osebe zasebnega prava,
deluje kot oblika dela med PGD in GZ. Pravila tudi sicer zelo podrobno določajo pogoje,
ki jih mora izpolnjevati gasilec, da lahko opravlja določene operativne vodstvene
naloge.
Specifika, ki jo opredeljujejo Pravila gasilske sluţbe in ki izhaja iz Zakona o gasilstvu in
je seveda nujna za opravljanje operativnih nalog gasilstva, pa odstopa od določil 5.
člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95), ki pravi, da vsakdo deluje v društvu
pod enakimi pogoji.
Tako imamo določeno razliko med statusom gasilca in članom prostovoljnega
gasilskega društva, kar je potrebno upoštevati pri delu, zlasti pa pri volitvah za
posamezne dolţnosti v društvu (predsednik, poveljnik). Tako je npr. gasilec, ki po 63.
letu starosti (gasilka po 55. letu starosti) ne sme več opravljati nalog v gasilski enoti,
lahko izvoljen za nosilca najodgovornejših funkcij v PGD (Skupina avtorjev.
Raziskovalna naloga. Prihodnost slovenskega gasilstva. GZS, Ljubljana, julij 2000).
Gasilska zveza Slovenije si ţe dalj časa prizadeva bolj urediti status prostovoljnega
gasilca. Največ je bilo zavzemanja za ureditev odsotnosti z dela operativnih članov
PGD, da bi se ti lahko nemoteno udeleţevali operativnih aktivnosti na področju
gasilskega usposabljanja in izvajanja nalog javne gasilske sluţbe. Ta problematika je
vključena v Zakon o gasilstvu, problemi na relaciji delodajalec – delojemalec pa se še
vedno pojavljajo. Iz tega razloga je GZ Slovenije ţelela poiskati rešitve s stimulacijo
delodajalcev. Dvakrat je bil vloţen amandma na Zakon o dohodnini in Zakon o davku
od dohodka pravnih oseb. S temi amandmaji so ţeleli doseči olajšave za delodajalce, ki
zaposlujejo gasilce in jim omogočajo opravljanje javne gasilske sluţbe v delovnem
času. Ţal lahko ugotovimo, da so bili amandmaji obakrat zavrnjeni. Problematika je bila
predstavljena tudi Drţavnemu zboru. Drţavni zbor je sprejel naslednje stališče:
svetovano je bilo, da bi laţje našli rešitve pri večjem deleţu sredstev za pokrivanje
realnih stroškov, ki jih imajo delodajalci z gasilci, ki za izvajanje javne gasilske sluţbe
zapuščajo delovno mesto, kot pa pri iskanju izjem in olajšav v davčni zakonodaji.
Gasilska zveza Slovenije se zavzema za izboljšanje statusa prostovoljnega gasilca.
Skupaj z Ministrstvom za obrambo in Upravo RS za zaščito in reševanje so bili vloţeni
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amandmaji ob sprejemanju Zakona o dohodnini (ZDoh-1), s katerimi so ţeleli, da bi za
gasilce in druge pripadnike sil zaščite in reševanja zagotovili ugodnosti, ki bi
stimulativno vplivale na prostovoljno delo v Gasilski zvezi in drugih tovrstnih
organizacijah v drţavi. S strani Zveze je bilo tudi predlagano, da se gasilcem in drugim
pripadnikom reševalnih sluţb v prostovoljnih organizacijah v skladu s predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami prizna zniţanje davčne osnove. Predlagano je bilo
tudi, da se po vzoru plačila članarine političnim strankam in sindikatom šteje v olajšave
tudi plačilo članarine društvom, ki delujejo v javnem interesu. Ţal so amandmaji
naleteli na nerazumevanje in v zadnjih petih letih pri statusu prostovoljca ni bilo
sprememb (Poročilo predsedstvu 15. kongresu Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza
Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008).
Komisija za status gasilca skupaj z vodstvom Gasilske zveze Slovenije nadaljuje z
aktivnostmi na področju zagotavljanja ugodnosti za člane gasilskih organizacij. Tako
sta v četrtek, 16. aprila 2009, Toni Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in
Drago Cotar, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor, podpisala Dogovor o
poslovnem sodelovanju, ki zagotavlja vrsto ugodnosti in popustov za prostovoljne
gasilce, predvideva pa tudi sodelovanje na preventivnem področju (Gasilec, glasilo
gasilcev Slovenije, št. 4, april 2009, letnik 63, str. 41).

7 . 1 4 RAZISKAVA ORGANIZIRANOSTI SLOVENSKEGA
PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA PO REGIJAH

 Organiziranost gasilskih regij in pregled gasilskih zvez v regijah
V Gasilsko zvezo Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2008 vključenih 118 gasilskih zvez.
Gasilske zveze pomenijo drugo stopnjo organiziranosti gasilstva in imajo kot vedno
pomembno vlogo pri organiziranosti in povezovanju prostovoljnih gasilskih društev na
področju ene ali več občin. So tudi osnovne nosilke strokovno operativne
organiziranosti. Gasilske zveze prevzemajo oziroma izvajajo naloge v skladu z Zakonom
o gasilstvu, Zakonom o društvih, Statutom Gasilske zveze Slovenije, Pravili gasilske
sluţbe in drugimi njenimi akti ter izpolnjujejo obveznosti in izvršujejo pravice, ki so
določene v pogodbah, sklenjenih z lokalnimi skupnostmi. Zakon o gasilstvu daje
gasilskim zvezam še večji pomen in njihove naloge natančno opredeljuje. Javno
gasilsko sluţbo lahko v skladu z Zakonom o gasilstvu opravljajo le tiste gasilske enote,
ki so povezane v gasilske zveze, ki so članice Gasilske zveze Slovenije. Zato je nujno,
da se ustanavljanje nove gasilske zveze uskladi z Gasilsko zvezo Slovenije, s čimer se
bo zagotavljala enotnost slovenske gasilske organizacije in ustanavljanje le tistih
gasilskih zvez, ki imajo v skladu z zakonom ustrezne naloge pri organiziranosti in
delovanju gasilskih društev.
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Gasilske zveze, ki imajo na svojem teritoriju industrijska gasilska društva, jim morajo
omogočiti enakovredno vključevanje v gasilsko zvezo in jim nuditi strokovno pomoč pri
delu (Gasilska zveza Slovenije, interno gradivo).
Slika 6 - Pregled števila gasilskih zvez v posamezni gasilski regiji

Št. GZ v posamezni gasilski regiji
Belokranjska regija
Celjska regija
3 3
7% % %
3%

Dolenjska regija
Gorenjska regija

7%

3%

Koroška regija

3%
9%

Regija Ljubljana I
Regija Ljubljana II

3%

17 %

Regija Ljubljana III
Mariborska regija

9%

Notranjska regija
Obalno-kraška regija

5%

11 %
5 % 3 %3%

Podravska regija
Pomurska regija

7%

Posavska regija
Savinjsko-šaleška regija
Severnoprimorska regija
Zasavska regija

Vir: Gasilska zveza Slovenije
S Slike 6 je razvidno, da je največ gasilskih zvez v pomurski regiji (17 odstotkov),
sledijo ji podravska, gorenjska in ljubljanska regija, Ljubljana I, z več kot desetimi
gasilskimi zvezami. Najmanj, pod pet gasilskih zvez na regijo imajo belokranjska (3
odstotki), dolenjska, savinjsko-šaleška in zasavska regija.

 Struktura povezovanja gasilskih organizacij in organiziranost
pokrajinskih gasilskih zvez
Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v občinske gasilske zveze, katere delujejo
na območju občine. Prostovoljna gasilska društva iz različnih občin se lahko povezujejo
v medobčinske gasilske zveze; občinske in medobčinske gasilske zveze se povezujejo v
pokrajinske gasilske zveze. Če pa pride do situacije, da v občini deluje oziroma je
aktivno le eno prostovoljno gasilsko društvo, se le-to lahko poveţe v pokrajinsko
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gasilsko zvezo preko medobčinske gasilske zveze. Pokrajinske gasilske zveze se
povezujejo v Gasilsko zvezo Slovenije.
 PGD (PGD – Prostovoljno gasilsko društvo) se povezujejo v OGZ (OGZ –
Občinska gasilska zveza).
 OGZ delujejo na nivoju ene občine.
 V MGZ (MGZ – Medobčinska gasilska zveza) se povezujejo PGD iz različnih
občin.
 OGZ in MGZ se povezujejo v PGZ (PGZ – Pokrajinska gasilska zveza).
 V primeru, ko v občini deluje samo eno PGD, se mora v PGZ povezati preko
MGZ.
 PGZ se povezujejo v GZS (GZS – Gasilska zveza Slovenije).
Organi pokrajinske gasilske zveze so:
 Konferenca, ki jo sestavljajo predsedniki in poveljniki občinske gasilske zveze
oziroma medobčinske gasilske zveze. Dodatni delegati iz posameznih občinskih
gasilskih zvez oziroma medobčinskih gasilskih zvez se opredelijo s posebnimi
kriteriji.
 Poveljstvo, ki ga sestavljajo poveljnik pokrajinske gasilske zveze, podpoveljnik
pokrajinske gasilske zveze, pomočniki poveljnika iz lastnega poveljstva oziroma
po potrebi zunanji strokovnjaki. Poveljniki občinskih gasilskih zvez oziroma
medobčinskih gasilskih zvez in predstavniki komisij mladine, veteranov in članic.
Poveljniki pokrajinske gasilske zveze so člani poveljstva Gasilske zveze
Slovenije. Poveljnike pokrajinskih gasilskih zvez izvoli konferenca na predlog
poveljnika Gasilske zveze Slovenije oziroma variantno na predlog pokrajinskega
poveljstva. V drugem primeru poda mnenje za poveljnika pokrajinske gasilske
zveze tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
 Izvršilni odbor, v sestavi predsednika in podpredsednika pokrajinske gasilske
zveze, poveljnika in podpoveljnika pokrajinske gasilske zveze, strokovne osebe,
ki je zaposlena na pokrajinski gasilski zvezi in štirih strokovnih oseb. Predsedniki
pokrajinskih gasilskih zvez so člani predsedstva Gasilske zveze Slovenije.
Izvršilni odbor pokrajinske gasilske zveze ima naslednje pristojnosti:
 priprava programov dela,
 priprava finančnega programa,
 spremljanje in izvajanje programa dela,
 priprava gradiva za sejo konference,
 pomoč pri delu občinske gasilske zveze in medobčinske gasilske zveze.
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Izvršilni odbor pokrajinske gasilske zveze je odgovoren konferenci. Izvršilni odbor
pokrajinske gasilske zveze izvršuje naloge, ki jih opredelita konferenca in poveljstvo
pokrajinske gasilske zveze.
 Nadzorni odbor, v sestavi predsednika nadzornega odbora pokrajinske
gasilske zveze in članov nadzornega odbora pokrajinske gasilske zveze.
(Izhodišča za organiziranost pokrajinskih gasilskih zvez, sprejeto na 27. seji
predsedstva Gasilske zveze Slovenije, Gasilska zveza Slovenije, interno
gradivo).

7.14.1

Pregled prenosa nalog z nivoja gasilskih zvez in Gasilske
zveze Slovenije na bodoče pokrajinske gasilske zveze

V nadaljevanju bodo opisane konkretne naloge pokrajinskih gasilskih zvez, katere bodo
na pokrajinsko gasilsko zvezo prenesene z nivoja Gasilske zveze Slovenije in gasilskih
zvez.
Te naloge bodo:
 strokovna pomoč gasilskim zvezam pri spremljanju in izvajanju zakonodaje in
drugih predpisov s področja zaščite in reševanja, varstva pred poţarom in
gasilstva (danes to opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje strokovnih nalog pri uveljavljanju meril za razvrščanje in opremljanje
gasilskih enot (danes to opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 strokovna pomoč gasilskim zvezam pri načrtovanju in nabavi gasilske zaščitne
in reševalne opreme in zagotavljanje usklajenega opremljanja gasilskih enot na
nivoju pokrajine v skladu s potrebami in značilnostmi pokrajine (danes to
opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje nalog na področju operativne organiziranosti in pripravljenosti
gasilskih društev in gasilskih zvez na nivoju pokrajine in načrtovanja
medsebojne pomoči gasilcev na nivoju pokrajine in drţave v skladu s sprejetimi
načrti (danes to opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje nalog na področju gasilskih tekmovanj, nadziranje gasilskih tekmovanj
na nivoju gasilskih zvez in izvedba gasilskih tekmovanj na nivoju pokrajine
(danes to opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 priprava in izvedba gasilskih vaj na nivoju pokrajine (danes to opravlja Gasilska
zveza Slovenije),
 priprava in izvedba analiz večjih gasilskih intervencij (danes to opravlja Gasilska
zveza Slovenije),
 izvajanje nalog na področju gasilske preventive (danes to opravljajo Gasilska
zveza Slovenije in gasilske zveze),
 izvajanje nalog na področju mladine (danes to opravljajo Gasilska zveza
Slovenije in gasilske zveze),
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 izvajanje nalog na področju članic (danes to opravljajo Gasilska zveza Slovenije
in gasilske zveze),
 izvajanje nalog na področju veteranov (danes to opravljajo Gasilska zveza
Slovenije in gasilske zveze),
 priprava predlogov za napredovanje v čine (danes to opravlja Gasilska zveza),
 priprava predlogov za priznanja Gasilske zveze Slovenije (danes to opravlja
Gasilska zveza),
 pomoč in nadzor gasilskih zvez na področju strokovne vzgoje in izobraţevanja
(danes to opravlja Gasilska zveza),
 pomoč pri izvajanju usposabljanja za gasilce in vodje skupin (danes to opravlja
Gasilska zveza),
 zagotavljanje in nadzor pogojev za izvajanje usposabljanja na nivoju gasilskih
zvez (danes to opravlja Gasilska zveza),
 izvajanje usposabljanja za vodje enot (danes to opravlja Gasilska zveza),
 izvajanje usposabljanja za specialnost sodnik gasilsko-športnih disciplin (danes
to opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje usposabljanja za specialnost mentor mladine (danes to opravlja
Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje usposabljanja za specialnost vodja članic (danes to opravlja Gasilska
zveza Slovenije),
 izvajanje usposabljanja za specialnost strojnik (danes to opravlja Gasilska zveza
Slovenije),
 izvajanje usposabljanja za specialnost uporabnik radijskih postaj (danes to
opravlja Gasilska zveza Slovenije),
 izvajanje usposabljanja za specialnost orodjar (danes to opravlja Gasilska zveza
Slovenije). (Izhodišča za organiziranost pokrajinskih gasilskih zvez, sprejeto na
27. seji predsedstva Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza Slovenije, interno
gradivo).

7.14.2

Drţavni načrt zaščite in reševanja

Vlada Republike Slovenije je leta 2005 sprejela Drţavni načrt zaščite in reševanja ob
velikem poţaru v naravnem okolju (Vir: MO. Uprava RS za zaščito in reševanje, 2009),
verzija 2,0. Ta načrt je nadgradnja Drţavnega načrta zaščite in reševanja ob velikem
poţaru v naravnem okolju. Izdelan je v skladu z veljavno zakonodajo, v načrtu pa so
upoštevani tudi zaključki analize gašenja poţarov na območju Divače, Hrpelj – Kozine
in komenskega Krasa julija 2006.
Načrt je izdelan za primer velikega in zelo velikega poţara v naravnem okolju za najbolj
ogroţene regije, to je obalno, severnoprimorsko in notranjsko regijo, pri čemer so
upoštevane naravne značilnosti teh regij in druge lastnosti prostora (prisotnost
kulturne dediščine). Smiselno se načrt lahko uporabi tudi v drugih regijah in v
visokogorju, ko je po oceni pristojnih organov vodenja poţar v naravnem okolju takega
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obsega, da je za njegovo obvladovanje potrebna gasilska intervencija, v kateri
sodelujejo poleg gasilskih enot domače občine in regije še gasilske enote iz drugih
občin in regij.
Načrt je vsebinsko razdeljen na enajst poglavij. V prvem poglavju so poleg poţarne
ogroţenosti opredeljene še vrste ter vzroki za nastanek poţarov v naravnem okolju in
opisani preventivni ukrepi varstva pred poţarom. Za načrtovanje in izvajanje ukrepov
varstva pred poţarom kot tudi za širše področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami so po zakonu odgovorni Vlada RS in ţupani občin. Operativno strokovno
vodenje gasilskih intervencij pa je v pristojnosti gasilskih poveljnikov.
V drugem poglavju so natančno določeni nosilci načrtovanja: drţava, regije (obalna,
notranjska, severnoprimorska) in občine v teh regijah, ki morajo izdelati svoje načrte in
jih uskladiti z drţavnim načrtom, ki je temeljni načrt.
V tretjem poglavju so opredeljene temeljne podmene in koncept odziva ob poţaru v
naravnem okolju. Le-ta je odvisen od velikosti in pričakovanih posledic poţara. Glede
na velikost in potrebne sile za obvladovanje poţara v naravnem okolju v načrtu ločimo:
 majhen poţar,
 velik poţar,
 zelo velik poţar.
Drţavni načrt zaščite in reševanja v velikem poţaru v naravnem okolju se aktivira, ko
pride do velikega ali do zelo velikega poţara v naravnem okolju oziroma, ko je
aktiviranih (v poţarih ali drugih nesrečah) več kot dve tretjini razpoloţljivih gasilskih
enot v gasilski regiji in je treba aktivirati še dodatne gasilske enote oziroma reševalne
sluţbe iz ene ali več regij. Odločitev o aktiviranju drţavnega načrta sprejme poveljnik
CZ RS.
V četrtem poglavju načrta so določene sile, materialno tehnična in finančna sredstva,
potrebna za izvajanje načrta. Finančna sredstva se načrtujejo za stroške operativnega
delovanja, stroške delovanja gasilskih enot, ko delujejo izven matične lokalne
skupnosti, stroške dodatnega vzdrţevanja in servisiranja uporabljene opreme, stroške
specialne opreme za gašenje ob poţaru v naravnem okolju, stroške usposabljanja enot
in sluţb, stroške za opremljanje logističnega centra Kras ter materialne stroške, ki jih
neposredno zagotavlja Vlada RS, ko je aktiviran drţavni načrt ali na njegovi podlagi
izdelan regijski načrt.
V petem poglavju, ki govori o opazovanju, obveščanju in alarmiranju pristojnih organov
in javnosti, so opredeljene pristojnosti in naloge organov in sluţb, ki izvajajo
obveščanje ob velikem poţaru v naravnem okolju. Za obveščanje prebivalcev na
prizadetem območju so odgovorne občine, ki načine in oblike obveščanja o stanju na
prizadetem območju določijo v svojih načrtih zaščite in reševanja in z njimi seznanijo
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prebivalce. Prebivalce o izvajanju zaščitnih ukrepov obveščajo preko lokalnih radijskih
postaj. Alarmiranje izvede regijski center za obveščanje na zahtevo vodje intervencije,
poveljnika civilne zaščite občine oziroma ţupana. V primeru, da se poţar v naravnem
okolju nevarno pribliţuje naselju in je potrebno takoj začeti z izvajanjem določenih
zaščitnih ukrepov, se ogroţene prebivalce opozori na nevarnost z alarmiranjem.
Alarmiranje se lahko uporabi tudi za opozorilo na nevarnost pribliţevanja poţara
gasilcem, ki gasijo poţar (sprememba smeri poţara).
V poglavju o aktiviranju sil in sredstev načrt določa aktiviranje gasilskih enot ter
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, ki ga izvajajo regijski centri za obveščanje po
načrtih aktiviranja. V načrtih so opredeljeni načini in postopki za aktiviranje posameznih
operativnih sestav iz območij, ki jih načrt zajema. Ob velikem in zelo velikem poţaru v
naravnem okolju se aktivirajo poleg poveljnika in regijskega štaba CZ potrebne regijske
enote CZ in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki zagotavljajo logistično
podporo intervenciji in opravljajo druge naloge glede na potrebe. To poglavje
opredeljuje tudi zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih.
V načrtu je opredeljeno tudi mednarodno sodelovanje s Hrvaško, Madţarsko in Avstrijo
na podlagi meddrţavnih sporazumov o medsebojnem sodelovanju pri naravnih in
drugih nesrečah ter z Republiko Italijo na podlagi januarja 2006 podpisanega Protokola
o čezmejnem sodelovanju med URSZR in Civilno zaščito Avtonomne deţele Furlanije–
Julijske krajine Republike Italije pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči
v primeru naravnih in drugih nesreč.
V poglavju upravljanje in vodenje so opredeljeni drţavni organi, njihove naloge in
pristojnosti, operativno vodenje in organizacija zvez.
V poglavju o zaščitnih ukrepih in nalogah so predvideni zaščitni ukrepi, ki bi se izvajali,
in sicer:
 prostorski,
 gradbeni in drugi tehnični ukrepi,
 evakuacija,
 zaščita kulturne dediščine ter naloge zaščite in reševanja:
 gašenje in reševanje,
 nujna medicinska pomoč,
 varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite, ki je opisano v
desetem poglavju načrta, skrbijo občine, ki v svojih načrtih predvidijo zaščitne in
preventivne ukrepe ob poţaru v naravnem okolju ter pripravijo napotke in ukrepe, ki
jih morajo izvesti ogroţeni prebivalci za zavarovanje svojih ţivljenj in imetja ter z njimi
seznanijo prebivalce.
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V enajstem poglavju so razloţeni pojmi in kratice, ki se uporabljajo v načrtu. Sestavni
del načrtov pa so tudi seznami prilog in dodatkov k načrtu (Posvet Poţari v naravnem
okolju. Referat Drţavni načrt zaščite in reševanja ob velikem poţaru v naravnem
okolju. Olga Andrejek, vodja Oddelka za načrtovanje. Uprava RS za zaščito in
reševanje. Dnevi zaščite in reševanja, Nova Gorica, 18.–20. 10. 2007).

7 . 1 5 KATEGORIZACIJA GASILSTVA V SLOVENIJI
Gasilske enote so razvrščene v sedem kategorij, katerim je prilagojena kadrovska
sestava enot in njihova tehnična opremljenost. Gasilske enote (v nadaljevanju GE) se
razvrstijo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično
opremljenost. Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo GE se
določi na podlagi teh meril in drugih značilnosti območja delovanja GE, ki je določeno z
operativnim gasilskim načrtom. Razvrstitev GE na podlagi teh meril opravi ţupan na
predlog strokovnih sluţb.
 Teritorialne GE:
Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in
opreme izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
Tabela 1 - Razvrstitev kategorizacije
Kategorija GE

Prostovoljnih
gasilcev

Poklicnih
gasilcev

Pripadajoča gasilska vozila in oprema

GE I. kategorije

12 (22) 1

0

GV1, (GV-V1) 3

GE II. kategorije

23 (32) 1

0

GVC16/24 in GV2 oz. GVC16/25 in VM, (PL) 4

GE III. kategorije

32 (42) 1

0

GVC16/15, GVC24/50, GVM, (AL)4

GE IV. kategorije
GE V. kategorije

54
56

(do 5) 2
(7 do 10) 2

PV1, (GVC 16/15)5, GVC24/50, GVM, (AL)4
PV1, (GVC 16/15)5, GVC24/50, GVM, AL,

GE VI. kategorije

42

28 6

GE VII. kategorije

Št. gasilcev in oprema se določi s posebnim
elaboratom.

Vir: Zdruţenje slovenskih poklicnih gasilcev, 2008

GE I., II., in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. In V.
kategorije kot prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim
jedrom, GE VI. kategorije kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom ali kot poklicne
enote, GE VII. kategorije pa kot poklicne enote. GE v lokalni skupnosti se kategorizirajo
na podlagi osnovnega operativnega območja.
V lokalni skupnosti se GE najvišje kategorije določi kot osrednja GE. Osrednja GE se
ponovno kategorizira ob upoštevanju števila vseh prebivalcev v občini. V vsaki lokalni
skupnosti je lahko le ena osrednja enota. Osrednja GE mora biti organizirana tako, da
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je sposobna za odhod na intervencijo najkasneje v petih minutah po pozivu. Za GE VII.
kategorije se število poklicnih gasilcev, vozila in oprema določijo na podlagi posebne
študije, upoštevajoč pravila stroke, večletne statistične podatke o gasilskih in drugih
intervencijah ter izkušnje o delovanju enote.
V lokalnih skupnostih, kjer obstaja GE VI. ali VII. kategorije, se vse enote, pri katerih je
najmanj polovica poţarnega okoliša oddaljena manj kot 5 minut voţnje z gasilskim
vozilom od sedeţa enote, praviloma razvrstijo v I. kategorijo. Drugim enotam, pri
katerih je najmanj polovica poţarnega okoliša oddaljena manj kot 15 minut voţnje z
gasilskim vozilom od sedeţa enote, pa se kategorija zniţa za eno stopnjo. Vsaka GE
mora imeti skupno zaščitno opremo glede na kategorijo enote. Vsake GE lahko na
predlog strokovnih sluţb lokalne skupnosti glede na ogroţenost njenega operativnega
območja določi tudi dodatno gasilsko zaščitno in reševalno opremo (Zdruţenje
slovenskih poklicnih gasilcev, 2008).

 Zahtevani časi prvih izvozov gasilskih enot po kategorijah
Zahtevani časi prvih izvozov so glede na kategorijo gasilskih enot različni (glej Tabela
2). V vsaki občini je lahko le ena osrednja gasilska enota. Osrednje gasilske enote so
glede na ogroţenost v občini lahko opremljene tudi z zahtevnejšimi gasilskimi vozili.
Gasilska enota mora izvoziti s posadko 1+5, kar pomeni voznik in štirje gasilci.
Tabela 2 - Tabela prikazuje predloge za čase prvega izvoza gasilskih enot po
kategorijah

Kategorija GE

Časi izvozov

GE I. kategorije
GE II. kategorije
GE III. kategorije
GE IV. kategorije
GE V. kategorije
GE VI. kategorije
GE VII. kategorije

15 min
10 min
5 min
5 min
5 min
1 min
1 min

Vir: Zdruţenje slovenskih poklicnih gasilcev, 2008

Na GZS je bil podan tudi predlog, da bi se kategorizacija gasilskih enot izvedla na
drţavnem nivoju s pomočjo podatkov iz GIS-a. Na nivoju lokalnih skupnosti pa bi lahko
bile manjše argumentirane korekcije glede na poţarno ogroţenost (Zdruţenje
slovenskih poklicnih gasilcev, 2008).
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7 . 1 6 RAZISKAVA STOPNJE PRIPRAVLJENOSTI GASILSKIH ENOT
V raziskavi stopnje pripravljenosti sem zajel gasilska društva glede na njihovo
kategorizacijo. Izhajam iz meril, ki so zapisana v merilih za organiziranje gasilskih enot:
»Gasilske enote I., II. in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote,
gasilske enote IV. In V. kategorije kot prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne
enote s poklicnim jedrom, gasilske enote VII. kategorije pa kot poklicne enote«
(Zdruţenje slovenskih poklicnih gasilcev, 2008).
Raziskavo sem začrtal tako, da sem najprej postavil pregled alarmiranja, ki ga ima
vsaka od izpostav URSZR v Sloveniji, kot je razvidno s Slike 8. S pomočjo anketnega
vprašalnika sem ugotavljal, koliko gasilskih enot posamezne kategorije lahko aktivira
posamezna izpostava.
Slika 7 - Odstotek poklicnih gasilskih enot po posameznih izpostavah
Poklicne enote gasilcev po izpostavah URSZR
Brežice
Celje
6
%

Koper
6%

13 %

6 % 0%

Kranj
6%
6%

6%

Ljubljana
Maribor
Murska Sobota

13 %

13
%

6%

13%
6%

Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Spin
Rezultati ankete so pokazali, da s po dvema poklicnima gasilskima enotama
razpolagajo sledeče izpostave URSZR: Breţice, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica. Vse
ostale izpostave razpolagajo s po eno poklicno gasilsko enoto.
V anketnem vprašalniku pod zaporedno številko 4 sem postavil sledeče vprašanje:
«Kolikšno je skupno število prostovoljnih gasilskih društev, ki jih lahko aktivirate?«
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Slika 8 - Pregled razpoloţljivosti prostovoljnih gasilskih društev
Št. PGD, ki jih lahko aktivira posamezna
izpostava URSZR

6%
4%

3% 5%
2%
11 %
1%

11%
4%

21%

18 %
5%

9%

Brežice
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna
Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Spin
Odgovori, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so pokazali sledečo sliko: najbogatejša
s prostovoljnimi gasilskimi društvi je izpostava Ljubljana z 272 društvi, kar predstavlja
21 odstotkov vseh društev v drţavi, sledi ji Murska Sobota z 18 odstotki vseh društev,
kar je 239 društev; na tretjem mestu sta izpostavi Celja in Novega mesta s po 11
odstotki društev, sledijo Kranj z 9 odstotki, Ptuj s 6 odstotki, Maribor s 5 odstotki in
Breţice s 4 odstotki, najmanj bogata s prostovoljnimi gasilskimi društvi je izpostava
URSZR Koper, ki razpolaga le z 1 odstotkom prostovoljnih gasilskih društev; izpostava
URSZR Postojna s 4 odstotki in izpostava URSZR Nova Gorica s 4 odstotki vseh društev
v drţavi.
Ker pa se stopnja pripravljenosti gasilskih enot meri z merili in kategorizacijo, kot jo
predstavljam v podnaslovu 7. 15, sem v anketnem vprašalniku pod zaporedno številko
5 zastavil sledeče vprašanje: »Koliko je društev I. kategorije, ki jih lahko aktivirate?«
Obdelavo odgovorov ponazarja Slika 9, kjer je prikazano število prostovoljnih gasilskih
društev I. kategorije po izpostavah URSZR.
S Slike 9 lahko razberemo, da je največ društev I. kategorije pod okriljem izpostave
URSZR Murska Sobota (32 odstotkov), sledi ji izpostava URSZR Novo mesto (18
odstotkov) in izpostava URSZR Kranj s 13 odstotki. Najmanj društev I. kategorije lahko
aktivira izpostava URSZR Koper. Izpostava URSZR Koper razpolaga z 1 odstotkom
društev I. kategorije, izpostava URSZR Postojna s 5 odstotki in izpostava URSZR Nova
Gorica s 3 odstotki vseh društev I. kategorije na nivoju Republike Slovenije.
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Slika 9 - Število prostovoljnih gasilskih društev I. kategorije

Št. društev I. kategorije po izpostavah URSZR

Brežice
Celje

5%

5%

Koper

6%
2%
1%

Kranj
12 %

Ljubljana
Maribor

1%
18%

13 %

3%

20%
%

Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna

32 %

Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

.

Vir: Vulkan
Anketno vprašanje št. 7 se je glasilo: »Koliko je društev II. kategorije, ki jih lahko
aktivirate?« Rezultate ankete prikazuje Slika 10.
Slika 10 - Število prostovoljnih gasilskih društev II. kategorije po
posameznih izpostavah URSZR
Št. društev II. kategorije po izpostavah URSZR

Brežice
Celje
Koper

14 %

Kranj

4
% 2 %9 %

Ljubljana
18 %

5%
8%

2%

5%

10 %
12 %

Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna

0
11 % %

Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Vulkan
Največ prostovoljnih gasilskih društev II. kategorije je pod okriljem izpostave URSZR
Celje (18 odstotkov), sledi ji izpostava URSZR Ptuj (14 odstotkov), tretja je izpostava
Murska Sobota (12 odstotkov) in kot izpostava z najmanjšim številom prostovoljnih
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gasilskih društev v drţavi je izpostava URSZR Trbovlje z 2 odstotki vseh prostovoljnih
gasilskih društev v drţavi. Izpostava Koper razpolaga z 2 odstotki, izpostava Postojna in
izpostava Nova Gorica pa s 5 odstotki društev II. kategorije na nivoju celotne Slovenije.
Pod zaporedno številko 9 je bilo zapisano sledeče vprašanje: »Koliko je društev III.
kategorije, ki jih lahko aktivirate?« Rezultati z anketo pridobljenih odgovorov so
ponazorjeni na Sliki 11.
Slika 11 - Število prostovoljnih gasilskih društev III. kategorije po
posameznih izpostavah URSZR
Št. društev III. kateg. po izpostavah URSZR
Brežice
Celje
Koper
10 %
3%

5
%

Kranj
Ljubljana
15 %
2
%
11 %

13 %
2%
5%

0%

8%
5
%

Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna

21 %

Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Vulkan
Največ prostovoljnih gasilskih društev III. kategorije v Sloveniji spada pod okrilje
izpostave URSZR Maribor (21 odstotkov), druga je izpostava URSZR Celje (15
odstotkov), tretja je izpostava URSZR Ptuj (13 odstotkov), izpostavi, ki aktivirata
najmanjše število prostovoljnih gasilskih društev III. kategorije, sta izpostavi Postojna
in Koper (2 odstotka), izpostava Nova Gorica pa predstavlja 8 odstotkov vseh
prostovoljnih gasilskih društev III. kategorije v Sloveniji.
Pod številko 11 v anketnem vprašalniku je bilo vprašanje: »Koliko društev IV.
kategorije lahko aktivirate?« Rezultati so prikazani na Sliki 12.
Največ prostovoljnih gasilskih društev IV. kategorije je v domeni izpostave URSZR Celje
(20 odstotkov), sledijo izpostave URSZR
Kranj, Nova Gorica, Murska Sobota;
najmanjše z vidika prostovoljnih gasilskih društev IV. kategorije so izpostave URSZR
Koper, Slovenj Gradec in Maribor.
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Slika 12 - Število prostovoljnih gasilskih društev IV. kategorije

Št. društev IV. kateg. po izpostavah URSZR

Brežice
Celje
Koper

7%

7
4%%

Kranj
Ljubljana

10 %

Maribor

4%

Murska Sobota

20 %
7%

Nova Gorica

11 %

Novo mesto

4%

Postojna

11 % 4%
0% 11
%

Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Vulkan
Vprašanje številka 13 se je glasilo: »Koliko je društev V. kategorije, ki jih lahko
aktivirate?« Odgovore grafično ponazarja Slika 13.
Slika 13 - Število prostovoljnih gasilskih društev V. kategorije
Št. društev V. kateg. po izpostavah URSZR
Brežice
Celje
Koper
0 % 13 %
13 % 0%
0%

Kranj
Ljubljana
13 %

24 %

Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto

0%
37 %

Postojna
Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Vulkan
Po podatkih, pridobljenih iz anketnega vprašalnika, z največ društvi V. kategorije
razpolaga izpostava URSZR Nova Gorica (37 odstotkov), sledi izpostava URSZR
Postojna (24 odstotkov), tretje so izpostave URSZR Trbovlje, Murska Sobota in Maribor

115

(13 odstotkov). Izpostava URSZR Koper nima nobenega prostovoljnega gasilskega
društva V. kategorije.
Po podatkih računskega sodišča, ki je revidiralo pravilnost poslovanja občin v delu, ki
se nanaša na poţarno varnost v letih 2001 do 2005, v katero je bilo vključenih 6
občin44 ob revidiranju, je sodišče ugotovilo, da se podatki o opremljenosti in
popolnjenosti gasilskih enot po občinah razlikujejo, odstotek opremljenosti in
popolnjenosti gasilskih enot po občinah pa ni odvisen samo od vlaganj občine v to
področje v obravnavanih letih. Tako npr. občini, ki sta v obdobju od 2001 do 2005
vlagali znatna sredstva za zagotavljanje poţarne varnosti, nista v celoti opremili in
popolnili gasilskih enot v skladu z Uredbo o organiziranju, saj sta doslej realizirali le
pribliţno 50 odstotkov potrebnih vlaganj.
Sodišče je ocenilo, da so merila za opremljanje gasilskih enot prezahtevna, ker
določajo enako opremljenost PGD po kategorijah, ne glede na število PGD v posamezni
občini. Sodišče je mnenja, da bi bilo koristno sprejeti merila za opremljenost gasilskih
enot na ravni občine oz. regije in ne le na ravni PGD (Vir: Revizijsko poročilo o
pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na poţarno varnost v letih 2001 do
2005, številka 1215-18/2005-22, Ljubljana, 10. 11. 2006.).

44

V raziskavo je bilo vključenih sledečih šest občin: Občina Dolenjske Toplice, Občina Hajdina,
Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Pesnica in Občina Prevalje.
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Slika 14 - Pregled števila občin znotraj posamezne izpostave URSZR
Število občin znotraj posamezne izpostave URSZR
Slovenj Gradec Trbovlje
Celje
1%
6%
15 %
Ptuj
11 %

Kranj
Koper
Ljubljana

Kranj
8%

Postojna
5%
Brežice

Koper
1%

2%
Novo mesto
7%

Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Brežice

Ljubljana
15 %

Nova Gorica
6%
Murska Sobota
13 %

Celje

Maribor
10 %

Postojna
Ptuj
Slovenj Gradec
Trbovlje

Vir: Lastni
Iz Slike 14 je razvidno, da največ občin zdruţujeta izpostavi URSZR Ljubljana in Celje s
15 odstotki vseh občin v drţavi; izpostave URSZR Koper 1 odstotek, Postojna 5
odstotkov in Nova Gorica 6 odstotkov vseh občin v Sloveniji. Najmanj občin tako
pokrivajo izpostave URSZR Koper in Trbovlje z 1 odstotkom ter Breţice z 2 odstotkoma
slovenskih občin.
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Slika 15 - Pregled števila gasilskih zvez znotraj posamezne izpostave
Število gasilskih zvez pod okriljem določene
izpostave URSZR

10 %
Ptuj

Novo mesto
5%

Kranj
Koper
3%

Celje
10 %

Celje
Koper

Brežice Trbovlje
Slovenj Gradec 3 %
3%
3%

Postojna
4%

Brežice

Kranj 8 %

Ljubljana
Maribor
Murska
Sobota
Nova Gorica
Novo mesto

Nova Gorica
7%
Murska
Sobota
16 %

Ljubljana
23 %
Maribor
5%

Postojna
Ptuj
Slovenj
Gradec
Trbovlje

Vir: Lastni
S Slike 15 razberemo, da je najbogatejša z gasilskimi zvezami izpostava URSZR
Ljubljana, saj zdruţuje kar 23 odstotkov vseh gasilskih zvez v drţavi; sledijo izpostave
Murska Sobota s 16 odstotki, Celje in Ptuj z 10 odstotki, Nova Gorica s 7 odstotki,
izpostave Slovenj Gradec, Breţice, Trbovlje, Koper s 3 odstotki in Postojna s 4 odstotki
vseh gasilskih zvez v drţavi.
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Slika 16: Pregled odstotka gasilskih zvez in odstotka občin znotraj
posamezne izpostave URSZR v Sloveniji
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Vir: Lastni
Pod številkami 1–13 so izpostave URSZR, ki so razporejene po naslednjem vrstnem
redu:
1. Izpostava Celje
2. Izpostava Kranj
3. Izpostava Koper
4. Izpostava Ljubljana
5. Izpostava Maribor
6. Izpostava Murska Sobota
7. Izpostava Nova gorica
8. Izpostava Novo Mesto
9. Izpostava Breţice
10. Izpostava Postojna
11. Izpostava Ptuj
12. Izpostava Slovenj Gradec
13. Izpostava Trbovlje
Tako vidimo, da je v izpostavah URSZR Ljubljana, Murska Sobota in Nova Gorica večji
odstotek gasilskih zvez, kot je odstotek občin. Enako je tudi v izpostavah v Kopru,
Breţicah in Trbovljah. Če se ozremo na v nalogi bolj obravnavane občine, katere
spadajo v okrilje izpostav URSZR Nova Gorica, Postojna in Koper, vidimo, da je število
prostovoljnih gasilskih društev, katere lahko aktivira posamezna izpostava URSZR,
sledeče: izpostava Koper razpolaga z 1 odstotkom, Postojna s 4 odstotki in Nova Gorica
s 4 odstotki PGD na nivoju Slovenije. Vse to vidimo na Sliki 9, na strani 114; nadalje se
lahko na isti sliki prepričamo, da izpostava URSZR Murska Sobota razpolaga z 18

119

odstotki, Ptuj s 6 odstotki in Celje z 11 odstotki vseh prostovoljnih gasilskih društev v
drţavi. Ţe hiter seštevek nam pokaţe sledeče razmerje: SV drţave ima 35 odstotkov
vseh gasilskih društev, JZ pa 9 odstotkov. Če nadaljujemo in pogledamo Sliko 10, ki je
na strani 114, vidimo, da je odstotek prostovoljnih gasilskih društev I. kategorije
sledeč: na SV je 49 odstotkov vseh PGD I. kategorije, na JZ pa 8 odstotkov. Na Sliki
11, ki je na strani 115, so prikazana PGD II. kategorije; situacija na tej sliki je takšna:
na SV delu drţave je 44 odstotkov vseh PGD II. kategorije, na JZ pa 12 odstotkov.
Slika 12 na strani 116 prikazuje odstotek PGD III. kategorije. Tukaj je stanje sledeče:
na SV Slovenije je 33 odstotkov, na JZ pa 12 odstotkov PGD III. kategorije. Slika 13 na
strani 116 prikazuje odstotek PGD IV. kategorije. Na tej sliki je stanje sledeče: na SV
Slovenije je 38 odstotkov, na JZ pa 19 odstotkov društev te kategorizacije v razmerju
na celo drţavo. Slika 14 na strani 118 prikazuje stanje razpoloţljivih društev V.
kategorije; tako vidimo, da je na JZ drţave društev V. kategorije 61 odstotkov, na SV
pa je ta deleţ glede na celotno drţavo 26 odstotkov. V opisu slik smo ugotovili, da je
predvsem pri številčnosti in v niţjih kategorijah prostovoljnih gasilskih društev
severovzhod Slovenije bogatejši od jugozahoda drţave. Tako lahko pritrdimo trditvi, da
kultura organizacije pomeni celoto (spo)znanj, ki so človeku podlaga za smiselno
interpretacijo izkušenj in oblikovanje bodočega delovanja. Kulturo organizacije tvorijo
(Ivanko, 1990, 121–124):
- nadzor,
- vrednote,
- norme,
- pravila vedenja,
- simboli ipd.
Tako vemo, da severovzhodni del Slovenije ni doţivel takega napredka kot jugozahodni
del, da je na severozahodu večje število manjših občin, v ţe tako majhnih občinah pa
večje število prostovoljnih gasilskih društev, ker pa je kultura tako močna in
tradicionalna, nobeno društvo ne propade. Nadalje dr. Ivanko kulturo organizacije
povzema: »Ne glede na različne opredelitve organizacijske kulture velja ugotovitev, da
se organizacije med seboj razlikujejo po svoji kulturi, tj. po stališčih in vedenju ljudi.
Kultura organizacije zajema torej tiste osnovne značilnosti, ki vplivajo na delovanje in
vedenje ljudi v organizaciji. Po različnem delovanju in vedenju ljudi se organizacije med
seboj razlikujejo. Kulturo organizacije ustvarjajo ljudje in njihove delovne zahteve v
medsebojni interakciji. Zaradi svojskosti organizacijske kulture se organizacije med
seboj razlikujejo, tako kot se razlikujejo med seboj različne osebnosti.« (Ivanko,
Štefan, Ljubljana, 2000, str. 237). Ker pa gasilska društva ne obstajajo samo zaradi
dobro zakoreninjene slovenske kulture in so vsa v prvi vrsti namenjena osnovni gasilski
dejavnosti, je to zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče je zaradi problema ob interveniranju, saj v
podnaslovu svoje naloge 7. 15 obravnavam kategorizacijo gasilskih društev in tukaj iz
Tabele 1 lahko razberemo, da so društva z niţjo kategorijo revnejša tako kadrovsko kot
finančno, posledično pa tudi glede opreme. Nadalje vidimo v Tabeli 2 predlagane čase
prvih izvozov vozil, ki so zahtevani za posamezno kategorijo. Iz tega lahko sklepamo,
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da na severovzhodu drţave kljub številčnosti gasilskih društev lahko pomoč
pričakujemo pozneje kot na jugozahodu, saj je v tem predelu drţave manj gasilskih
društev, so pa slednja višje kategorizirana. Če se drţimo Tabele 1 in gledamo
kadrovsko popolnjenost glede na kategorijo, lahko utemeljeno sklepamo, da ne gre za
tako velike razlike, seveda, če upoštevamo samo operativne gasilce, brez mladine,
veteranov, podpornih članov in vseh tistih, ki se v društvih imajo za gasilce. Torej
vidimo, da je v enem društvu III. kategorije skoraj trikratno število operativnih gasilcev
društva I. kategorije. V primeru intervencije lahko v petih minutah pričakujemo 6
operativnih gasilcev z neprimerljivo več in boljšo opremo, kot če na intervencijo izvozijo
tri društva I. kategorije, katere bomo čakali najmanj 15 minut in nimajo vozila z vodo
(GVV-1). Če pa bi do intervencije prišlo v času, ko je glavnina gasilcev v sluţbah,45
lahko pričakujemo, da se bo izmed dvanajstih prostovoljnih gasilcev enega društva I.
kategorije odzvala polovica, torej šest gasilcev. Če pa se odzove polovica društva III.
kategorije ob enakih predpostavkah, kot jih imamo za društvo I. kategorije, lahko
pričakujemo 16 operativnih gasilcev. V nadaljevanju poglejmo stanje gasilskih vozil in
opreme v Sloveniji. Opozoriti moram, da pri nekaterih podatkih za nekatera vozila
prihaja do odstopanj, saj nekatera društva še niso vnesla svojih podatkov v sistem
Vulkan in posledično niso obravnavana v moji raziskavi.
Slika 167 - Pregled stanja po starosti poveljniških vozil v Sloveniji

Pregled stanja poveljniških vozil v SLO
Količina vozil
PV-1

15

PV-2
10

PV-3

5
0
do 6–
11– 16–
5 10
15 20 nad
let let
let let 20
let
Starost vozil

PV-3
PV-2
PV-1

Vir: Lastni
S Slike 17 je razvidno, da je v Sloveniji največ gasilskih vozil PV-1 (manjše poveljniško
vozilo) in da so ta vozila razmeroma nova, saj jih je večina mlajših od 10 let. Sledijo
gasilska vozila PV-2 (večje poveljniško vozilo) v povprečni starosti 10 do 20 let.

45

To je dopoldanski čas med 07:00 in pribl. 16:00.
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Na Sliki 18 so zajeti podatki za orodna vozila tipa GVV-2 (večje gasilsko vozilo z vodo).
Slika 178 - Pregled orodnih vozil po starosti v Sloveniji

Starost orodnih vozil v SLO

nad 20 let
35 %

do 5 let
12 %

do 5 let

6–10 let
18 %

6–10 let
11–15 let
1 6–20 let

16–20 let
17 %

11–15 let
18 %

nad 20 let

Vir: Gasilska zveza Slovenije
S Slike 18 je razvidno, da je glavnina tovrstnih vozil v drţavi starejša od 20 let, in to
kar 35 odstotkov vseh GVV-2 gasilskih vozil v Sloveniji. Pod 20 let je starih 17
odstotkov vseh vozil, do 5 let pa 12 odstotkov vseh vozil.
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Slika 19: Pregled gasilskih priklopnikov z motorno brizgalno po
starosti v Sloveniji

Pregled gasilskih priklopnikov z MB po starosti
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Vir: Gasilska zveza Slovenije
Slika 19 ponazarja stanje priklopnikov z motorno brizgalno in tukaj vidimo, da je stanje
glede na starost opreme kar zadovoljivo, saj je večina tovrstne opreme mlajša od 15
let.

Slika 20: Pregled gasilskih vozil za prevoz moštva po starosti v
Sloveniji
Pregled starosti vozil za prevoz moštva v SLO
Količina vozil
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N1

Vir: Gasilska zveza Slovenije
Slika 20 ponazarja stanje gasilskih vozil za prevoz moštva po starosti; s te slike je
razvidno, da je večina v sistem zavedenih vozil mlajših od 15 let.
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Najboljše stanje izmed gasilskih vozil je v kategoriji VM-1 (gasilsko vozilo za prevoz
moštva), saj je tukaj največ vozil mlajših od 5 let. Slika 17 na strani 122 nam kaţe
stanje poveljniških vozil po starosti in tu vidimo, da je večina vozil mlajša od deset let.
Lahko sklepamo, da je stanje posledica investicij manjših občin ali pa večjih občin z
velikim številom gasilskih društev, saj so ta vozila izmed vseh gasilskih vozil in opreme
najcenejša. Ţe na Sliki 18 na strani 123 pa vidimo, da je večina večjih vozil z vodo
starejših od 20 let, in to kar 35 odstotkov vseh vozil v drţavi. Slika 19 ponazarja stanje
priklopnikov z motorno brizgalno in tukaj se lahko ponovno razveselimo, saj je večina
tovrstne opreme mlajša od 15 let, a tudi ta oprema ni zelo visoko na cenikih gasilske
opreme, tako da jo občine lahko zagotavljajo brez večjih naporov. Na Sliki 20 na strani
124 vidimo, da so tudi gasilska vozila za prevoz moštva razmeroma mlajših letnikov,
saj je večina od zavedenih v sistem mlajših od 15 let. Ta podatek ponovno kaţe na
samo dostopnost opreme in vozil, saj, kot izhaja iz opisanega, so mlajša le cenovno
dostopnejša vozila, katera nimajo kaj dosti gasilske opreme46.

46

Tukaj mislim na poveljniška in vozila za prevoz moštva, ki se bistveno ne razlikujejo od vozil
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Slika 21: Pregled gasilskih intervencij v letu 2008 po izbranih
izpostavah URSZR.

Intervencije gasilcev v 2008 po izbranih
izpostavah URSZR
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Izpostava Koper
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9%
Izpostava Ptuj;
305; 10 %

Izpostava Postojna
Izpostava Nova
Gorica

Vir: Spin
Na Sliki 21 vidimo odstotek opravljenih gasilskih intervencij v izbranih izpostavah
URSZR. Izpostave, ki pokrivajo severovzhodni del drţave, so imele v letu 2008 46
odstotkov gasilskih intervencij, izpostave, ki pokrivajo jugozahodni del drţave, pa 54
odstotkov gasilskih intervencij.

za civilno (vsakdanjo) rabo.
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Slika 22: Grafični prikaz razmerja med poklicnimi in prostovoljnimi
gasilci v Sloveniji
Razmerje med gasilci v SLO
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Vir: Zdruţenje slovenskih poklicnih gasilcev
Podatki za izdelavo Slike 22 so pridobljeni za prostovoljne gasilce iz sistema Vulkan s
strani Gasilske zveze Slovenije, za poklicne gasilce pa s strani predsednika zdruţenja
poklicnih gasilcev Slovenije. Opozoriti velja, da so to le podatki o poklicnih gasilcih,
kateri so člani zdruţenja. Toda kljub domnevnim odstopanjem je razmerje, ki ga
prikazuje graf, dovolj nazorno, da lahko postavimo trditev, da je v Sloveniji več
prostovoljnih gasilcev.
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Slika 23: Grafični prikaz vrednosti odgovorov na 26. anketno
vprašanje

Odgovori na anketno vprašanje št. 26
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Vir: Lastni
Na vprašanje »Menite, da prostovoljni gasilci višje kategoriziranih društev veliko
zaostajajo za poklicnimi gasilci kar se tiče usposabljanj, tečajev, vaj, pripravljenosti,
opreme …?« je večina anketiranih odgovorila, da prostovoljni gasilci višje
kategoriziranih društev ne zaostajajo veliko za poklicnimi gasilci.
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Slika 24: Grafični prikaz vrednosti odgovorov na 24. anketno
vprašanje

Sprememba statusa prostovoljnega gasilca
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Vir: Lastni
Na vprašanje »Bi podprli spremembo in ureditev statusa prostovoljnega gasilca na
lokalni ravni?« so anketirani odločno pritrdili, da bi podprli ureditev statusa
prostovoljnega gasilca na lokalni ravni.
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8 DOSEŢKI RAZISKAVE IN PRIMERJAVA SLOVENSKEGA
SISTEMA Z IZBRANIMI DRŢAVAMI EU
Slovenska gasilska organizacija ima preko 123.000 članov, od tega skoraj 60.000
operativnih gasilcev, ki delujejo v več kot 1.400 gasilskih društvih, ki se preko gasilskih
zvez povezujejo v Gasilsko zvezo Slovenije. Zaradi krajevnih značilnosti in naravne
zaokroţenosti posameznih delov Slovenije je bila le-ta razdeljena na 17 regij (gasilskih
regij), v katerih delujejo regijski gasilski sveti in regijska gasilska poveljstva. Regijski
gasilski sveti so oblika dela gasilskih organizacij v posamezni gasilski regiji, ki je nastala
zaradi potrebe po izvajanju skupnih nalog na strokovno–operativnem področju.
Nastanek novih občin je pripeljal do stanja, da imamo v Sloveniji namesto začetnih 63
gasilskih zvez, katere so bile sposobne opravljati tudi najzahtevnejše strokovne naloge,
ki so nujno potrebne za razvoj in zagotavljanje operativnih gasilskih enot, današnjih
114 gasilskih zvez. Sama sposobnost 114-ih gasilskih zvez je z drobljenjem bistveno
padla. Stanje gasilskih zvez ponazarjam na sliki št. 6 na strani 104. Trend nastajanja
novih, manjših gasilskih zvez pa se še vedno nadaljuje. To bo v prihodnje samo
pospeševalo nazadovanje v smislu strokovnosti gasilskih zvez kot tudi padanje
operativne sposobnosti gasilskih enot.
Pojavlja se vedno večja potreba po neki vmesni organiziranosti med gasilskimi zvezami
in Gasilsko zvezo Slovenije, katera bo premostila praznino, ki nastaja z upadanjem
sposobnosti in vpliva gasilskih zvez.
Zaradi velikega pomena zagotavljanja uspešnosti in operativne sposobnosti gasilskih
enot, ki ga omogoča le povezovanje gasilstva na vmesnem nivoju med lokalnimi
skupnostmi in nivojem drţave, je bilo odločeno, da se po vzoru drţave tudi gasilsko
organizacijo organizira na pokrajinskem nivoju. Tako bodo na nivoju pokrajin, ki jih bo
organizirala drţava, organizirane pokrajinske gasilske zveze, ki bodo opravljale
strokovne naloge na področju operativnih nalog, izobraţevanja, preventive in
organizacije ter načrtovanja in opremljanja gasilskih enot. Hkrati pa bodo tudi nosilke
povezovanja z organi zaščite in reševanja pri izvajanju skupnih nalog na področju
zaščite in reševanja.
V zadnjih letih, ko se Slovenija sooča z vse obseţnejšimi naravnimi katastrofami, od
poplav v letih 1990 in 1998, potresov v Posočju, uničujočega plazu v Logu pod
Mangartom ter drugih plazov, izbruhov parkljevke in ptičje gripe, drugih neurij in
poţarov smo gasilci dokazali, da nismo le organizacija za gašenje poţarov. V teh letih
je stekel prenos nalog zaščite in reševanja na gasilske enote in gasilska organizacija je
postala pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti. Tako naloge, ki jih
gasilska organizacija opravlja pri izvajanju javne gasilske sluţbe, presegajo naloge
društvene in nevladne organizacije in postajajo pomemben dejavnik v sistemu zaščite
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in reševanja (Oblikovanje pokrajinskih gasilskih zvez. Interno gradivo Gasilske zveze
Slovenije. GZS, 14/07, Ljubljana, 2007.).
V raziskavi opišem in predstavim organiziranost pokrajinskih gasilskih zvez, njihove
splošne in konkretne naloge. Glede primerjave slovenskega sistema z v raziskavi
primerjanimi tujimi sistemi lahko povzamem, da bi bilo dobro upoštevati od vsake
obravnavane drţave nekaj in skupaj sestaviti en delujoč sistem. V Avstriji je gasilec
tako kot v Sloveniji med intervencijo zavarovan, je pa res, da nekatere lokalne
skupnosti svoje operativne gasilce tudi dodatno nezgodno zavarujejo, vsaka deţela ima
tudi fond solidarnosti, v katerega vsak gasilec vplača enkrat letno simbolični znesek,
fond pa sluţi za pomoč posamezniku ob nesreči. Nemčija pozna nekakšno obliko
deţurstva, saj je tam sodelovanje pri intervencijah sicer načrtovano, seveda do neke
meje, saj čas ne more biti določen. V izogib dolgim razpravam med pripadniki gasilskih
organizacij in delodajalci je v nemških zakonih določeno, da: »/…/ ima pravico do
izostanka z dela v času sodelovanja pri intervenciji in pri usposabljanju. Izgubo
zasluţka na zahtevo nadomesti občina.« To omogoča tudi naša zakonodaja, ampak
naša kultura je v velikem zaostanku v primerjavi z Nemčijo. Iz švicarskega sistema bi
bilo smiselno upoštevati prakso, da ima vsak kanton svoj osnovni zakon o poţarni
preventivi. Tako bi lahko imela v prihodnje vsaka regija ali pa nabor nekih teritorialno
in geografsko podobnih si regij v Sloveniji svoj zakon, ki bi urejal to področje. Na
nivoju regij pa bi lahko uredili nekakšne izpostave, katere bi izvajale nadzor in urejale
načrtovanje ter izdajale merila za poţarno ogroţenost regije. Tu bi lahko deloval tudi
regijski poveljnik, kateri pa bi moral imeti uzakonjena večja pooblastila ob ukrepanju,
kot jih ima danes. Vsem primerjanim drţavam, vključno s Slovenijo, pa je enako, da sta
poţarno varstvo in zaščita pred elementarnimi nesrečami v pristojnosti občin. Za samo
rešitev problema statusa prostovoljnega gasilstva bi lahko sledili nekaterim gasilskim
društvom v Sloveniji in dosegli sistem, ki bi bil primerljiv s švicarskim, saj bi lahko v
Sloveniji na ravni občine zagotovili sredstva za naloţbeno zavarovanje gasilcev (tretji
pokojninski steber). Tako bi za rešitev tega tako perečega problema potrebovali le
malo volje na občinski ravni (v občinskem svetu) in seveda v vodstvu prostovoljnih
gasilskih društev. Tako bi se zagotovila sredstva v občinskem proračunu in iz tega bi se
poravnale obveznosti za dotičnega operativnega gasilca, seveda pa bi bilo najprej treba
na nivoju pokrajinskih gasilskih zvez in prostovoljnih gasilskih društev postaviti jasna
merila, komu zavarovanje pripada in zakaj. Na ravni celotne drţave pa bi bilo potrebno
upoštevati tudi gasilsko kulturo in nikakor dovoliti propad določenega števila društev.
Zato pa bi morale občine v načrtih alarmiranja predvideti alarmiranje za vsa društva,
tako bi se tudi povezovanje višje in niţje kategoriziranih društev izravnalo. Gasilci niţje
kategoriziranih društev bi bili v boljšem in bolj tovariškem stiku z gasilci višje
kategoriziranih društev in s samo opremo teh društev, ti pa posledično s poklicnimi
enotami.
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8 . 1 PREDLOG NOVE ORGANIZIRANOSTI SLOVENSKEGA GASILSTVA
Prav zaradi rešitve problema statusa prostovoljnega gasilca bi bilo potrebno na novo
organizirati slovensko gasilstvo. Zadevo bi bilo potrebno izpeljati od spodaj navzgor, tj.
začeti pri gasilcih. Sam sem si zamislil sledeč model:
Kategorizacija bi sicer morala ostati v pristojnosti Gasilske zveze Slovenije, ampak na
nivoju pokrajinskih gasilskih zvez, kakor to opisujem v nalogi na strani 25, bi se
gasilske zveze oziroma občine kot ustanoviteljice in skrbnice vseh prostovoljnih
gasilskih društev dogovorile in podpisale pogodbe o načinu regijskega aktiviranja, kar
se sicer dogaja tudi sedaj, ampak le ob večjih intervencijah, ko se pojavi potreba po
kadrovski pomoči.
V novem modelu bi se ob alarmu namesto dveh ali treh prostovoljnih gasilskih
društev, odvisno, koliko jih neka občina ali bodoča regija ima in katera so teritorialno
pristojna za interveniranje, aktivirala vsa prostovoljna gasilska društva na nekem
območju, seveda z zahtevano manjšo kadrovsko udeleţbo, upoštevajoč resnost in
moţnost lokalizacije alarmne situacije. Ko bi se postavil sam sistem in merila, bi se po
teh merilih vršilo opremljanje prostovoljnih gasilskih društev in posledično tudi samo
izobraţevanje pripadnikov operativnega gasilstva za ravnanje z opremo, katero
posedujejo bodisi sami bodisi drugo prostovoljno gasilsko društvo, ki bo aktivirano ob
poţaru ali drugi elementarni nesreči, gasilci iz niţje kategoriziranih društev pa bi to
opremo ţe poznali. To pomeni, da bi jo znali uporabljati in bi znanje s tečajev lahko
tudi v praksi uporabili ob nasvetih kolegov, ki opremo bolje poznajo.
V mojem predlogu bi do izraza prišla selekcija, kdo je sploh prostovoljni operativni
gasilec, ki se je pripravljen izobraţevati in v tej smeri sam osebnostno napredovati.
Nadzor nad pravilnostjo bi imela pokrajinska gasilska zveza, nadzor nad to pa Gasilska
zveza Slovenije. Tako nikakor ne bi smeli prenesti na regije poklicnih gasilskih enot, ker
bi s tem obremenili vse občine, tudi tiste, ki zaradi teritorialnih značilnosti ne morejo
računati na njihovo pravočasno pomoč. Tudi inšpekcijski nadzor in organizacija
izobraţevanja bi morala ostati na nivoju drţave. Tako bi s prehodnim obdobjem
izoblikovali merila, koliko kadrov in iz katerih gasilskih društev se odziva pozivom; na
osnovi tega bi se določala kvota denarja za opremo in to bi člane gasilskih društev
gnalo v napredek, v tekmovalnost z drugimi. Iz tega naslova bi se marsikateri evro prilil
tudi iz sponzorskih sredstev, saj bi ljudje posledično spremenili mnenje o gasilcih. Ne bi
več pomislili na pijanega debeluha v uniformi, ampak bi ob besedi gasilec pomislili na
človeka, ki je voljan in zna pomagati.
Društva, katera bi se odzivala, bi tako prihajala do večjih sredstev, posledično do boljše
opreme in tako bi napredovala v višjo kategorijo. Zdajšnjo kategorizacijo bi bilo
potrebno zniţati za eno stopnjo in jo opremiti tako, da bi tudi najrevnejša prostovoljna
gasilska društva ne delovala več kot delujoči muzej in poţrtvovalni člani teh društev ne
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bi bili več v posmeh, ko se z razpolagajočo opremo nesebično trudijo pomagati
sočloveku v stiski.
Tako sprejemam in odobravam mnenja tovarišev, da naj bi tudi v prihodnje ostalo
gasilstvo primarno stvar lokalnih skupnosti, na nivoju regij pa naj se poskrbi le za
zahtevnejšo opremo in naloge (avto lestve, tehnična vozila, strateške rezerve …).
Z novo organiziranostjo gasilstva ob členitvi Slovenije na pokrajine res ne bi popolnoma
rešili teţav, bi pa delodajalci laţje videli, kolikim in katerim usluţbencem bi bilo
dejansko treba pogledati skozi prste ob morebitnih izostankih ali pa samo ob občasnih
zakasnitvah na sluţbeni dolţnosti. Kajti, ko danes brez opravljene selekcije govorimo o
problemu gasilstva, govorimo o 123. 000 članih in o 60.000 operativnih gasilcih, res pa
je, da v svoji nalogi na strani 30 predstavim konkretne naloge, ki naj bi jih imela
pokrajinska gasilska organizacija. Tu je zapisano, da bo skrbela za izvajanje nalog na
področju operativne organiziranosti in pripravljenosti v skladu s sprejetimi načrti. To je
seveda prvi korak, najprej bo treba postaviti jasna merila, kdo je sploh slovenski
prostovoljni operativni gasilec in kdo lahko pričakuje ob nesoglasju z delodajalcem
pomoč s strani pokrajinske gasilske zveze.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ
V uvodu magistrskega dela sem na podlagi problema in predmeta raziskovanja, ki sta
bila osnova, postavil tri hipoteze, katere sem skozi nalogo preverjal.
Hipoteze sem preverjal z analizo literature različnih avtorjev, izsledki svoje raziskave in
poročil organizacij, katere se s problemom, katerega sem raziskoval, ukvarjajo.
H 1:

Prostovoljno gasilstvo ni ustrezno obravnavano in ovrednoteno.

Prva hipoteza je potrjena. Slovenski sistem zaščite in reševanja bi bil brez
prostovoljcev neuspešen, saj se nam odgovor, kateri ne more biti drugačen kot
pritrdilni, se ponuja sam po sebi. Ob naravnih katastrofah, katere so v zadnjih letih
prizadele Slovenijo, o gasilcih poslušamo le pohvale. Zavedati pa se moramo, da tukaj
govorimo o prostovoljnih gasilcih, saj je v Sloveniji le majhen odstotek poklicnih
gasilcev. Opravljena raziskava organiziranosti slovenskega gasilstva je pokazala, da je
le en odstotek vseh gasilcev poklicnih. Ob takih nesrečah, kot smo jim priča v zadnjem
obdobju, pa nikakor ne smemo govoriti samo o gasilskih prostovoljcih, saj v takih
trenutkih priskoči na pomoč pisana paleta prostovoljcev iz raznih drugih organizacij in
zdruţenj. Raziskava je pokazala tudi, da so prostovoljni operativni gasilci višje
kategoriziranih društev na pribliţno enakem nivoju znanja kot poklicni gasilci, kar je
razvidno tudi v nalogi, kjer predstavim plan izobraţevanja kot tudi pravice in dolţnosti
poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Iz tega izhaja, da so pri intervenciji prostovoljni in
poklicni gasilci eno, ko pa govorimo o zavarovanjih in vseh oblikah sigurnosti v primeru
nezgod, prostovoljci kar naenkrat postanemo nekaj drugega.
Slovenski prostovoljni gasilec se v času intervencije in izobraţevanja prav nič ne
razlikuje od slovenskega poklicnega gasilca. Ţal pa se nas vse manj prostovoljcev tega
zaveda in nočemo razumeti, da sta v prostovoljnem gasilstvu prostovoljni le dve
dejanji, in sicer vpis v društvo in izpis iz njega. Ni pa to edini razlog, obstaja še en in ta
se imenuje izobraţenost in volja. Če ţe greš na intervencijo, je zelo zaţeleno, da tam,
kamor prideš, tudi kaj narediš. Narediš pa lahko le, če imaš znanje, voljo in moč. V prid
potrditve hipoteze kaţe tudi raziskava, saj so vsi v raziskavi sodelujoči na vprašanje ali
bi potrdili ureditev statusa prostovoljnega gasilca odgovorili pritrdilno. Raziskava je
pokazala tudi da so v raziskavi sodelujoči mnenja, da prostovoljni gasilci višje
kategoriziranih društev bistveno ne zaostajajo za poklicnimi gasilci, kar se tiče
usposabljanja, tečajev, vaj, pripravljenosti in opreme.
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H 2:

Uveljavitev pokrajin v Sloveniji bo zahtevala prireditev sistema za
zaščito in reševanje

Hipoteza H 2 je potrjena. V nalogi je predstavljen sistem gasilstva kot pomemben
del sistema za zaščito in reševanje. Predstavljene so tudi splošne in konkretne naloge
pokrajinskih gasilskih organizacij. Predstavljena je tudi struktura povezovanja gasilskih
organizacij z ravni prostovoljnih gasilskih društev v občinske gasilske zveze, nato v
medobčinske gasilske zveze, predstavljen je primer, ko bi v neki občini delovalo samo
eno prostovoljno gasilsko društvo in bi se to najprej povezalo z medobčinsko gasilsko
zvezo in šele nato v pokrajinsko gasilsko zvezo. Pokrajinske gasilske zveze pa bi se
povezovale v krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije. Nadalje je v nalogi
predstavljen pregled prenosa nalog z nivoja gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije
na bodoče pokrajinske gasilske zveze. Raziskava je pokazala, da s po dvema
poklicnima gasilskima enotama razpolagajo štiri izpostave izmed trinajstih v drţavi,
zaznati pa je tudi upadanje industrijskih gasilskih društev. Z uveljavitvijo regij pa je
prireditev sistema za zaščito in reševanje neizogibna, saj si ne moremo privoščiti le ene
ali dveh poklicnih gasilskih enot na tako velikem območju kot je regija. Raziskava kaţe
potrditev hipoteze tudi glede razpoloţljivosti prostovoljnih gasilskih društev po
izpostavah URSZR. Tu vidimo, da je Ljubljana z okolico najbogatejša z prostovoljnimi
gasilskimi društvi, sledi Murska Sobota, Celje in Novo mesto, najrevnejše v pogledu
prostovoljnih gasilskih društev so izpostave URSZR Nova Gorica, Koper in Postojna.
Raziskava kaţe ne transparentno porazdelitev gasilcev po izpostavah URSZR, kot tudi
odstotek gasilskih zvez v primerjavi z odstotkom občin, tako bo v prehodu na
regionalno organiziranost drţave na neko regijo padel bistveno večji odstotek gasilskih
zvez kot na drugo, kar povzroča dodatne stroške in še večji upad strokovnosti
operativnega gasilstva. Pokrajinske gasilske zveze, ki bodo organizirane na nivoju
pokrajin bodo zagotavljale uspešnost in povezovanje gasilskih enot na vmesnem nivoju
med lokalnimi skupnostmi in drţavo, hkrati pa bodo tudi nosilke povezovanja z organi
zaščite in reševanja pri izvajanju skupnih nalog na področju zaščite in reševanja.
H 3:

Prostovoljna gasilska društva v Sloveniji ne izpolnjujejo svoje
funkcije, ker so premajhna in preveč razdrobljena.

Hipoteza H 3 je zavrnjena. Severovzhodni del Slovenije je glede na število PGD in
zahtevo meril o operativni sestavi »prebogato« v primerjavi z jugozahodnim delom
drţave. Raziskava kaţe, da je najbogatejša z društvi izpostava URSZR Ljubljana, sledi ji
izpostava Murska Sobota, nato sta Novo mesto in Celje. Najmanj društev lahko
aktivirajo izpostave URSZR Koper, Nova Gorica in Postojna. Ravno na tem, obalnokraškem in delno notranjskem področju pa so v zadnjih letih divjali največji poţari. Na
Dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici, je bil predstavljen projekt »Napovedovalni
GIS model poţarne ogroţenosti naravnega okolja«. Tukaj je bilo predstavljeno posebej
za Kras (za občine Miren–Kostanjevica, Komen, Seţana, Hrpelje-Kozina, Divača)
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gradivo in doseţki empirične raziskave oziroma dveh modelov: modela verjetnosti
izbruha poţara v naravnem okolju ter modela poţarne ogroţenosti naravnega okolja.
Ţe to, da je bil na tako pomembnem dogodku, kot so Dnevi zaščite in reševanja,
predstavljen model prav za prej navedene občine, nam pove, da gre tu za veliko
verjetnost poţarov v naravnem okolju, kar so z modelom strokovnjaki seveda tudi
dokazali. In prav tukaj imamo najmanj gasilcev oziroma najmanj prostovoljnih gasilskih
društev. Raziskava je pokazala zaskrbljujoč podatek, izpostava URSZR Nova Gorica
razpolaga z sedmimi odstotki, izpostava Koper z tremi odstotki in izpostava postojna z
štirimi odstotki vseh gasilskih zvez v drţavi. Seveda pa iz tega razloga o ogroţenosti in
neposejanosti z gasilskimi društvi še ne moremo govoriti o neizpolnjevanju funkcije
gasilskih društev. Saj gasilska društva kot taka niso kriva za manjše število intervencij
kot tudi ne za tako zagnanost ljudi na nekem področju drţave za ohranitev gasilske
kulture, niti za nudenje nesebične pomoči po načelu človek – človeku. Da pa imajo
društva na jugozahodu drţave več gasilskih intervencij, kar je izsledek opravljene
raziskave, s katere gre razbrati, da so imela primorska gasilska društva v letu 2008 za
8 odstotkov več intervencij kot društva s severozahodnega dela Slovenije. Tako
hipotezo zavračam, saj se v vsakem prostovoljnem gasilskem društvu trudijo po svojih
močeh in vsako društvo deluje; kako deluje, pa bi bilo smiselno ugotoviti v prehodnem
obdobju, katerega opisujem v nalogi. Tukaj spregovorim o novem načinu
kategorizacije, kateri bi po mojem mnenju v doglednem obdobju podal podatke, ki bi
bili podlaga za radikalen razmislek o sami spremembi v gasilstvu.
Sistem je postavljen preveč centralno, za večje intervencije je odločanje preveč
centralistično. Ţal v tem sistemu ni vmesnih prehodov občin, kar pa se bo z
uveljavitvijo regij in regijskih gasilskih zvez popravilo, takšna so vsaj pričakovanja na
vseh ravneh gasilstva v drţavi. Sistem interveniranja ni učinkovit tudi zaradi
neurejenega statusa prostovoljnega gasilca in tako posledično s samimi vodstvenimi
kadri v gasilstvu.
Prostovoljnemu gasilcu namreč ni omogočeno udeleţevati se izobraţevanja in tako v
primerih velikih intervencij prihaja do nesoglasij pri usmerjanju kadrov, kateri prihajajo
na pomoč. Z uveljavitvijo regij je nujno potrebno tudi uzakoniti pooblastila regijskega
poveljnika ter v operativnih načrtih razdelati nivoje vodenja.
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10 PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI
Ob pomoči znanstvenih metod in veliko praktičnih izkušenj z obravnavanega področja
sem predstavil razloge in utemeljil predlog prekategorizacije prostovoljnih gasilskih
društev in predlog rešitve problema statusa prostovoljnega gasilca.
Raziskal sem teoretične osnove z obravnavanega področja ter primerjal obstoječ sistem
gasilstva v Sloveniji z izbranimi drţavami.
Z zasnovo novega modela kategorizacije sem postavil temelje za vzpostavitev takšnega
modela ugotavljanja, preverjanja in zagotavljanja kakovosti nudenja nesebične pomoči
vsakomur, ki jo potrebuje. Tako bi se sama raven intervencij povzdignila na raven
naših sosed in to bi omogočalo mednarodno primerljivo raven kakovosti slovenskega
gasilstva.
V svoji magistrski nalogi sem prikazal tudi obremenjenost določenih izpostav URSZR.
Prikaz sem oblikoval tudi po sedanji kategorizaciji društev, kjer je lepo viden trend
upada oziroma porasta števila visoko kategoriziranih društev v okrilju posameznega
centra, kar bo lahko obrambnemu ministrstvu in Gasilski zvezi Slovenije v pomoč pri
raziskovalni dejavnosti oziroma pri oblikovanju usmeritev za razdelitev sredstev,
namenjenih financiranju gasilstva.
Menim, da bo moja raziskava o organiziranosti gasilstva v republiki Sloveniji v luči nove
politične in upravne organiziranosti drţave spodbudila aktivnosti v razmišljanju tako
zakonodajalca kot tudi druge ključne snovalce prihodnosti slovenskega gasilstva.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultati raziskave temeljijo na analizah in primerjavah ter kaţejo, da so se razen ene
(katera je ovrţena) postavljene hipoteze potrdile ter da bi z zagonom predlagana
rešitev zaţivela; tako bi se bistveno izboljšal sam sistem organizacije kot tudi kvaliteta
storjenega dela.
Prijemi, katere sem si zadal s postavitvijo hipotez, so temeljili na ugotovitvah, ki sem
jih dobil iz literature in analitičnega preučevanja rezultatov anket in intervjujev. Sinteza
nekaterih spoznanj s teoretičnega vidika in tudi iz izkušenj v praksi je pripeljala do
snovanja novega modela kategorizacije oziroma prekategorizacije prostovoljnih
gasilskih enot.
Uporaba predlaganega novega modela kategorizacije in predlaganega sistema
zagotovitve rešitve statusa prostovoljnega operativnega gasilca bi lahko privedla k
ohranjanju slovenskega gasilstva, tovrstne kulture naroda in bila zasluţna za
včlanjevanje mlajše populacije v gasilstvo. Saj bi se vedelo kdo sploh je lahko gasilec in
vedelo bi se kaj ta človek zna in koliko je njegovo delo lahko ovrednoteno. Z prehodom
na v nalogi predlagani sistem bi se v veliki meri rešil tudi problem na relaciji
prostovoljni operativni gasilec in delodajalec. Saj bi se z postavitvijo meril vrste
prostovoljnih operativnih gasilcev zdesetkale in Gasilska zveza Slovenije, bi imela
podatek o ljudeh na katere res lahko računa vsak trenutek. Opozoriti pa je potrebno,
da tisti prostovoljni operativni gasilec, ki ni konflikten v gasilskem društvu nima
problemov niti pri delodajalcu.
Dobljeni podatki stanja gasilskega prostovoljstva v Sloveniji bi lahko bili pobuda
Gasilski zvezi Slovenije za ukrepanje in povečanje promocije gasilstva v določenem
predelu drţave in spodbujanju mladih k pristopu k tej plemeniti in mnoţični
humanitarni druţbi. Tako bi se tudi mladi lahko preko plemenitega in nesebičnega dela
naučili dajati pomoč sočloveku in si pomagati v najhujših trenutkih.
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12 ZAKLJUČEK
Različne nevarnosti, številne nesreče in drugi nepredvidljivi in neţeleni dogodki so ţal
ţe od nekdaj del človekovega vsakdanjika. Naravne nesreče in poţari niso novost, pa
tudi nobena redkost ne.
Preprečevanje tovrstnih nesreč in zaščita pred njimi sta pomembno povezani z našim
razvojem v prihajajočem obdobju. Zaradi slovenske pokrajinske pestrosti, zelo značilnih
različnih naravnih pojavov in s tem najrazličnejših moţnosti naravnih nesreč, kot so
potresi, plazovi, poplave, poţari in še bi lahko naštevali, je ohranitev gasilstva in sam
razvoj le tega bolj nuja kot pravilo.
V sistem pomoči ob tovrstnih nesrečah ni vpletena samo civilna zaščita, ampak je tu
pisana paleta človekoljubnih organizacij, ki so pomemben del socialne mreţe, v kateri
ljudje iščejo oporo in pomoč, ko pridejo v situacije, ko naenkrat izgubijo plodove
večletnega dela ali svojce.
Gorska reševalna sluţba, jamarska reševalna sluţba, podvodne reševalne sluţbe,
kinološka društva, Rdeči kriţ, Slovenska Karitas, taborniki, skavti, Civilna zaščita,
radioamaterska in druga društva oziroma sluţbe, ki v Sloveniji delujejo, so dobro
razvite in učinkovite. Omenjene organizacije v drţavi predstavljajo moderen sistem
povezanih reševalnih sluţb. Glede na taktično in organizacijsko razvezanost, delovanje,
izurjenost in usposobljenost veliko prispevajo k reševanju v kriznih trenutkih ob
naravnih in drugih mnoţičnih nesrečah. Vse omenjene organizacije se povezujejo v
sistem zaščite in reševanja; v tem sistemu pa smo tudi gasilci.
Poslanstvo gasilcev je pomagati sočloveku v nesreči. In to gasilci tudi počnemo, naša
pripadnost društvom je vrednota s skoraj 140-letno tradicijo. Do danes se je gasilstvo
razvilo v najširšo, dobro organizirano in opremljeno, dobro podučeno, strokovno in
visoko motivirano reševalno sluţbo, ki je sposobna intervenirati pri najrazličnejših
nalogah. Tako si slovenskega sistema zaščite in reševanja brez gasilcev ne gre
predstavljati.
Pripadnost prostovoljnim gasilskim društvom je neprecenljiva vrednota, na katero smo
in moramo biti ponosni, saj je kamenček v mozaiku socialnih vezi med ljudmi.
Društvenega ţivljenja in povezovanja v gasilskih domovih na podeţelju nikakor ne
smemo zatirati in to zatiranje opravičevati s številkami iz občinskih in bodočih regijskih
proračunov. V nalogi predstavim nov model kategorizacije prostovoljnih gasilskih
društev, kateri bi pomagal preţiveti še najbolj šibkim društvom. Pa tudi z izgovori, češ
da v Evropi tega ne poznajo, nas ne smejo pripeljati na kriva pota, ne smemo dovoliti,
da bi povzemali po Evropi stvari, ki nam ne bi koristile.
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Ključna vrednota obstoja prostovoljnega gasilstva tudi ob političnih in upravnih
preoblikovanjih drţave je povezanost in pripadnost na vseh nivojih društvenega
delovanja, tako pri občinskih, pokrajinskih oblasteh kot pri povezovanju v občinske,
medobčinske, pokrajinske gasilske zveze in Gasilsko zvezo Slovenije.
Razmere v slovenskem gasilstvu terjajo čimprejšnjo vzpostavitev delujočega sistema
zagotavljanja delovanja društev in zvez tudi na bodočem pokrajinskem nivoju. Društva
in zveze so sestavljene iz članov, člane pa kaj hitro lahko izgubimo, v kolikor ne bomo
nič naredili za status prostovoljnega gasilca. Gasilska zveza Slovenije je vloţila kar
nekaj napora v rešitev tega problema, a ţal brez uspeha. Sam trdim, da je potrebno
probleme gasilskih društev v Sloveniji rešiti na lokalnem nivoju. Tudi raziskava
organiziranosti gasilstva je pokazala, da v nekaterih drţavah EU uporabljajo podobne
metode.
Kot gasilec upam, da se bo s prehodom na regionalno organiziranost le kaj spremenilo
na bolje za gasilstvo in to toliko let preţivelo kulturo našega naroda.
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SEZNAM POGOSTO UPORABLJENIH POJMOV
Gasilec

Je oseba, ki je član ali delavec gasilske
organizacije.

Gasilska enota

Je poklicna ali prostovoljna enota, ki
opravlja operativne naloge gasilstva v
določenih
formacijskih
sestavah
gasilskih enot in izpolnjuje druge
pogoje, določene s predpisi.

Gasilska reševalna oprema

Je vsako orodje, naprava ali sredstvo,
ki je izdelano ali pridobljeno z
namenom, da se uporablja za
izvajanje operativnih nalog gasilstva.

Gasilska sluţba

Je poklicno ali prostovoljno opravljanje
operativnih nalog gasilstva.

Gasilska zaščitna oprema

Je oprema za osebno in skupinsko
zaščito
gasilcev
pri
izvajanju
operativnih nalog gasilstva.

Gasilske organizacije

So prostovoljna gasilska društva in
njihove enote, gasilske zveze, poklicne
gasilske enote, organizirane kot javni
zavodi, reţijski obrati ali druge
organizacijske oblike, ki poklicno
opravljajo gasilsko sluţbo.

Intervencija

Je
izvajanje
gasilstva.

Operativni gasilec

Je oseba, ki poklicno ali prostovoljno
opravlja operativne naloge gasilstva v
formacijskih sestavah gasilskih enot,
izpolnjuje predpisane psihofizične ter
zdravstvene zahteve in je strokovno
usposobljena za opravljanje teh nalog.

149

operativnih

nalog

Operativne naloge gasilstva

To so naloge gašenja in reševanja ob
poţarih, prometnih, okoljskih oziroma
ekoloških in industrijskih nesrečah,
zaščita
in
reševanje
oseb
in
premoţenja ob naravnih in drugih
nesrečah, poţarna straţa ter druge
splošne reševalne naloge. Operativne
naloge gasilstva so tudi preventivne in
operativne naloge v zvezi z varstvom
pred poţarom.

Operativni gasilski načrt

Je načrt, ki ureja obveščanje in
aktiviranje ter delovanje gasilskih enot
in je sestavni del načrta varstva pred
poţarom občine.

Poklicni gasilec

Je delavec v poklicni gasilski enoti ali v
poklicnem jedru druge gasilske enote
oziroma
delavec,
ki
opravlja
operativne
naloge
gasilstva
v
gospodarski druţbi, zavodu ali drugi
organizaciji.

Poklicno jedro

Je skupina operativnih gasilcev, ki
poklicno opravlja operativne naloge
gasilstva v prostovoljni gasilski enoti,
določeni z merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot.

Prostovoljni gasilec

Je oseba, ki je član prostovoljnega
gasilskega društva.

Prostovoljno gasilsko društvo

Je humanitarna organizacija, v kateri
fizične osebe prostovoljno delujejo in
opravljajo
naloge
na
področju
gasilstva, varstva pred poţarom in
drugimi nesrečami ter opravljajo
druge dejavnosti, ki so pomembne za
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razvoj in delovanje gasilstva. Člani
prostovoljnega gasilskega društva so
lahko tudi pravne osebe, če tako
določa zakon.
Sistem obveščanja in aktiviranja

Je del sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
ABK

Avtomatsko-biološko-kemična

ARON

Aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah
in nevarnostih

AL

Gasilska avto lestev brez košare

CMAS

Svetovno podvodno zdruţenje

CZ

Civilna zaščita

CTIF

Mednarodna gasilska organizacija

CORS

Center za obveščanje RS

EU

Evropska unija

FCI

Mednarodna kinološka zveza

GE

Gasilska enota

GRS

Gorska reševalna sluţba

GRZS

Gorska reševalna zveza Slovenije

GVS-V

Gasilno vozilo s prahom in z vodo

GV-1

Manjše gasilsko vozilo

GVV-1

Manjše gasilsko vozilo z vodo

GVV-2

Večje gasilsko vozilo z vodo

GVC-16/15

Gasilsko vozilo s cisterno katero ima
črpalko, z kapaciteto 1.600 l vode na
minuto in cisterno z 1.500 litri vode
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GVC-16/24

Gasilsko vozilo s cisterno katero ima
črpalko, z kapaciteto 1.600 l vode na
minuto in cisterno z 2.400 litri vode

GVC-16/25

Gasilsko vozilo s cisterno katero ima
črpalko, z kapaciteto 1.600 l vode na
minuto in cisterno z 2.500 litri vode

GVC-24/50

Gasilsko vozilo s cisterno katero ima
črpalko, z kapaciteto 2.400 l vode na
minuto in cisterno z 5000 l vode.

GZS

Gasilska zveza Slovenije.

GZ

Gasilska zveza.

HTV

Hitro tehnično vozilo

ICRSZR

Izobraţevalni
center
Republike
Slovenije za zaščito in reševanje

IRSVNDN

Inšpektorat RS za varstvo
naravnimi in drugimi nesrečami

JRS

Jamarska reševalna sluţba

KZS

Kinološka zveza Slovenije

MO

Ministrstvo za obrambo

MORS

Ministrstvo
Slovenije

MGZ

Medobčinska gasilska zveza

OKC

Operativno komunikacijski center

OGZ

Občinska gasilska zveza
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za

obrambo

pred

Republike

PGD

Prostovoljno gasilsko društvo

PGZ

Pokrajinska gasilska zveza

PIGD

Prostovoljno
društvo

PL

Priklopnik lestev

PV-1

Manjše poveljniško vozilo

PV-2

Večje poveljniško vozilo

RS

Republika Slovenija

ReCO

Regijski center za obveščanje

RKS

Rdeči kriţ Slovenije

RKBO

Enote RKBO so posebne vojaške enote,
usposobljene za radiološko oz. jedrsko,
kemično in biološko obrambo. Njihove
naloge
so
nadzor,
zaščita
in
dekontaminacija teh snovi. Sestavni del
njihove opreme so posebna zaščitna in
specialistična sredstva.

SPZ

Slovenska potapljaška zveza

SV

Slovenska vojska

SE
TO

Svet Evrope
Teritorialna obramba

TV-1

Majhno tehnično vozilo

TV-2D

Večje tehnično vozilo z dvigalom
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industrijsko

gasilsko

URSZR

Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje

VGP-1

Majhno gasilsko vozilo za gašenje
gozdnih poţarov

VGP-2

Večje gasilsko vozilo
gozdnih poţarov

VM-1

Gasilsko vozilo za prevoz moštva

ZVNDN

Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami

ZRS

Zveza radioamaterjev Slovenije

ZTS

Zveza tabornikov Slovenije

ZSKSS

Zdruţenje
skavtov

slovenskih

WOSM

Svetovna
gibanja

organizacija
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Franko Godina, član PGD Materija, študent podiplomskega magistrskega študija
Fakultete za upravo v Ljubljani. Za pridobitev naziva magister upravnih znanosti mi
manjka še magistrska naloga z zagovorom, katero bom opravil pri prof. dr. Ivanko
Štefanu. Ker v nalogi obravnavam probleme z organiziranostjo gasilstva v Republiki
Sloveniji v luči nove politične in upravne organiziranosti, se na Vas obračam s prošnjo
za sodelovanje v anketi, saj ste edini, ki poznate delovanje sistema in mi lahko
pomagate.
Enak izvod ankete je poslan tudi vašim kolegom, kateri so navedeni v nadaljevanju:
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava
Izpostava

BREŢICE
CELJE
KOPER
KRANJ
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
POSTOJNA
PTUJ
SLOVENJ GRADEC
TRBOVLJE

ga. Zdenka Močnik
g. Silvester Šrimf
g. mag. Zvezdan Boţič
g. Jernej Hudohmet
ga. Elza Majcen
ga. Ivanka Grilanc
g. Martin Smodiš
g. mag. Samuel Kosmač
g. Joţe Udovič
g. Štefan Majcen
g. Joţe Korban
g. mag. Boris Balant
g. Bojan Breznikar

Spodaj
podpisani,
_________________,
vodja
izpostave
URSZR
_____________, s svojim podpisom dovoljujem Franku Godini, študentu
podiplomskega magistrskega programa Uprava II. st., da rezultate vprašalnika uporabi
pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu. Franko Godina bo podatke uporabil samo za
namene znanstvenoraziskovalnega dela.

_______________

157

1. Vodja katere izpostave URSZR ste?
Sem vodja izpostave URSZR __________________.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave.)
2. Koliko občin obsega vaša izpostava URSZR?
Izpostava URSZR ____________ obsega ____ občin.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število občin.)
3. Kolikšno je število poklicnih gasilskih enot, katere lahko aktivira
izpostava URSZR ___________ ?
Na področju URSZR __________razpolagamo s/z _____ poklicnimi gasilskimi enotami.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave, ki jo vodite in število poklicnih gasilskih enot.)
4. Kolikšno je skupno število prostovoljnih gasilskih društev, ki jih
lahko aktivirate?
Skupno število prostovoljnih gasilskih društev, ki jih lahko aktiviramo v izpostavi, je
______.

(V prazen prostor vpišite število prostovoljnih gasilskih društev, ki jih lahko aktivirate.)
5. Koliko je društev I. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR ________________aktivira _____ društev I. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev I.
kategorije.)
6. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva I.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva I. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev I. kategorije.)
7. Koliko je društev II. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR _______________ aktivira _____ društev II. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev II.
kategorije.)
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8. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva II.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva II. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev II. kategorije.)
9. Koliko je društev III. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR _______________ lahko aktivira _____ društev III. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev III.
kategorije.)
10. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva III.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva III. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev III. kategorije.)
11. Koliko je društev IV. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR ___________ lahko aktivira _____ društev IV. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev IV.
kategorije.)
12. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva IV.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva IV. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev IV. kategorije.)
13. Koliko je društev V. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR _______________ lahko aktivira _____ društev V. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev V.
kategorije.)
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14. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva V.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
Povprečno se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva V. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev V. kategorije.)
15. Koliko je društev VI. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR ________________ lahko aktivira _____ društev VI. kategorije.

(V prazen prostor vpišite število prostovoljnih gasilskih društev VI. kategorije.)
16. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva VI.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva VI. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev VI. kategorije.)
17. Koliko je društev VII. kategorije, ki jih lahko aktivirate?
Izpostava URSZR ____________ lahko aktivira _____ društev VII. kategorije.

(V prazen prostor vpišite ime izpostave in število prostovoljnih gasilskih društev VII.
kategorije.)
18. Kolikšno je povprečno število operativnih gasilcev društva VII.
kategorije, ki se odzovejo vašemu klicu?
V povprečju se pozivu odzove _____ operativnih gasilcev društva VII. kategorije.

(V prazen prostor vpišite povprečno število operativnih gasilcev, članov gasilskih
društev VII. kategorije.)
19. Koliko gasilskih zvez deluje na območju vaše izpostave?
Izpostava URSZR ________________ pokriva ____ gasilskih zvez.

(V prazen prostor vpišite število gasilskih zvez.)
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20. Kako vidite slovensko prostovoljno gasilstvo?
Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.
4.
5.

Zelo dobro je organizirano in dobro opremljeno.
Organizacija in opremljenost sta odvisni od osveščenosti in volje ţupanov.
Potrebna je reorganizacija.
Potrebno je intenzivno izobraţevanje na vseh ravneh društvenega delovanja.
Drugo
21. Menite, da bo z »zaţivetjem« druge ravni lokalne samouprave
področje gasilstva doţivelo pozitivne spremembe?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Da.
Ne.
Ne vem.
22. Menite, da je slovenski pravni sistem pravično urejen v razmerju do
prostovoljnega gasilca?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Da.
Ne.
Ne vem.
23. Kako razlagate problem prostovoljnih gasilcev z delodajalci v primeru
intervencij?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kot upravičen s strani delodajalca
Kot neutemeljen, saj je večdnevna intervencija redkost
Delodajalci niso osveščeni.
Delodajalci niso pripravljeni.
Delodajalcem je vseeno.
Ne vem.
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24. Bi podprli spremembo in ureditev statusa prostovoljnega gasilca na
lokalni ravni?
Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Da.
Ne.
Ne vem.
25. Kakšno je vaše mnenje glede rešitve statusa prostovoljnega gasilca
na drţavni ravni z rešitvami, kakršne pozna vojska?
(Tako kot v vojski bi uvedli rezervni sestav.)

1.
2.
3.

To bi podprl/-a.
Mislim, da to ni mogoče.
Ne vem.
26. Menite, da prostovoljni gasilci višje kategoriziranih društev veliko
zaostajajo za poklicnimi gasilci kar se tiče usposabljanja, tečajev, vaj,
pripravljenosti, opreme …?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Da.
Ne.
Ne vem.
27. Kaj menite o včlanjevanju predsednikov in poveljnikov prostovoljnih
gasilskih društev v lokalni politični prostor?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Včlanjevanje podpiram, saj to počno v dobrobit gasilstvu in posledično občanom.
Sem proti temu, saj mora biti gasilstvo nepristransko, nepolitično.
Na to vprašanje ne ţelim odgovoriti.
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28. Čemu bi pripisali izostanke prostovoljnega gasilca z intervencij in
vaj?
Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.
4.
5.

Slabim odnosom v društvu
Nenagrajevanju članovega dela
Druţinskim obveznostim
Sluţbenim obveznostim
Drugo
29. Kako bi po vašem mnenju uredili odnos prostovoljni gasilec –
delodajalec?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.
4.
5.

Z boljšim obveščanjem delodajalca
Povečati bi bilo potrebno nadomestilo, ki ga prejme delodajalec za čas odsotnosti
delavca.
Delodajalec, ki zaposluje takega delavca, bi moral dobiti več in večje subvencije.
Delodajalec bi moral imeti moţnost davčne olajšave.
Drugo
30. Ali menite, da je pomembno, kakšno splošno izobrazbo ima
prostovoljni operativni gasilec?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Da.
Ne.
Ne vem.
31. Kaj menite o ravni (»gasilske«) izobrazbe prostovoljnih operativnih
gasilcev v Sloveniji?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Raven izobrazbe je zadovoljiva.
Raven izobrazbe ni zadovoljiva.
Ne vem.
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32. Kako si razlagate sodelovanje na relaciji gasilska zveza – drţava?
1.
2.
3.

Dobro.
Slabo.
Ne vem.
33. Kaj menite o diskretnosti in molčečnosti prostovoljnih operativnih
gasilcev?

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.

Diskretnost in molčečnost sta slabi.
Diskretnost in molčečnost sta dobri.
Ne vem.
34. Ocenite slovensko prostovoljno gasilstvo.

Navodilo: obkroţite le eno številko oz. moţen je samo en odgovor!
1.
2.
3.
4.
5.

Odlična
Zelo dobra
Dobra
Zadovoljiva
Slaba
-

1.
2.
3.
4.
5.

Izobraţevanje
Odlično
Zelo dobro
Dobro
Zadovoljivo
Slabo

1.
2.
3.
4.
5.

Opremljenost

Organiziranost
Odlična
Zelo dobra
Dobra
Zadovoljiva
Slaba
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1.
2.
3.
4.
5.

Odlično
Zelo dobro
Dobro
Zadovoljivo
Slabo
-

1.
2.
3.
4.
5.

Vodenje v primeru večjih intervencij na teritoriju matičnega društva

Odzivni čas
Odličen
Zelo dober
Dober
Zadovoljiv
Slab

Za Vaš prispevek k moji raziskavi se Vam lepo zahvaljujem.
Franko Godina
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Priloga 2: Dovoljenja za uporabo podatkov
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
S svojim podpisom zagotavljam, da je:
 predloţeno magistrsko delo z naslovom Organiziranost gasilstva v
Republiki Sloveniji v luči nove politične in upravne organiziranosti drţave
izključno rezultat mojega raziskovalnega dela,
 pripravljeno v skladu s pripombami mentorja,
 da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloţenem
delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
 da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v
obliki citata bodisi v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični
obliki, s katerim so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje
lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.
Uradni list RS, št. 139/2006),
 elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela
 soglašam z objavo dela na fakultetnih straneh,
 delo lektorirano s strani Katje Klun, univ. dipl. slov.

Podpis lektorice: ____________________

Podpis avtorja: _____________________
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