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Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št.
51/06 – UPB1, 97/10; v nadaljevanju ZVNDN), 14. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Ur. l. RS, št. 3/07; v nadaljevanju ZVPoz-UPB1), Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05; v
nadaljevanju ZGas-UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), Pravilnika o kadrovskih in
materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, 104/08),
Tipizacije gasilske opreme z dne 11.2.2000 z dopolnitvami ter 22. člena Statuta občine
Vrhnika ("Naš časopis", št. 430/15) je občinski svet občine Vrhnika na svoji 8. seji dne 10.
12. 2015 sprejel

PROGRAM
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN
POŽARNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2016 - 2020
1. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
IN POŽARNEGA VARSTVA
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2011
- 2015 je bil realiziran 60,45 %.
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V tem obdobju je bil sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Vrhnika
nadgrajen na področjih načrtovanja, usposabljanja, opremljanja ter vodenja v skladu z
veljavno zakonodajo in zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

1.1. Načrtovanje
Na podlagi dopolnjene ocene ogroženosti za območje občine Vrhnika in državnih načrtov
občina načrtuje:
Načrt zaščite in reševanja za:
• potres,
• poplave,
• jedrsko nesrečo.
Delni načrt zaščite in reševanja, ki obsega naloge obveščanja, zaščitne ukrepe in
naloge ZPR ljudi, živali in okolja za:
• množično nesrečo na avtocesti,
• nesrečo na železnici,
• nesrečo zrakoplova,
• množični pojav kužnih bolezni pri živalih.
Občina lahko na podlagi odločitve župana skupaj s sosednjimi občinami načrtuje naloge
obveščanja, zaščitne ukrepe in naloge ZPR ljudi, živali in okolja za posamezne nesreče
Načrtuje obveščanje ter ukrepe in naloge ZRP v okviru načrta potres za:
• požar na urbanem območju,
• terorizem in grožnja z razstrelitvijo.
Načrtuje obveščanje ter ukrepe in naloge ZRP v okviru načrta poplave za:
• neurje,
• žled.
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Občina sprejme operativni načrt gasilskih enot.

1.2. Organiziranost sistema zaščite in reševanja
S sklepom župana št. 842-1/2010- (2-06), z dne 20.1.2010 o določitvi in organiziranju enot,
služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Vrhnika ter
dopolnitvama sklepa št. 842-1/2013 (3-04) z dne 12.6.2013 in št. 842-1/2015-5 (3-04) z dne
9.3.2015 je določena naslednja organiziranost:
ORGANI CIVILNE ZAŠČITE
Za operativno strokovno vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
v občini se imenuje:
• poveljnika Civilne zaščite občine,
• namestnika poveljnika Civilne zaščite občine.
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog
zaščite, reševanja in pomoči v občini se imenuje:
• štab Civilne zaščite občine.
JAVNA GASILSKA SLUŽBA
Lokalno javno gasilsko službo na območju občine opravljajo operativne gasilske enote
prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) organiziranih v Gasilsko zvezo
Vrhnika - poveljstvo Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: GZPV):
• PGD Vrhnika na območju celotne občine, kot enota 4. kategorije in osrednja gasilska
enota v Občini Vrhnika;
• PGD Verd na območju KS Verd in KS Pokojišče, kot enota 2. kategorije;
• PGD Stara Vrhnika na območju KS Stara Vrhnika, kot enota 1. kategorije;
• PGD Ligojna na območju KS Ligojna, kot enota 1. kategorije;
• PGD Podlipa-Smrečje na območju KS Podlipa-Smrečje, kot enota 1. kategorije;
• PGD Zaplana na območju KS Zaplana, kot enota 2. kategorije;
• PGD Bevke na območju KS Bevke, kot enota 1. kategorije;
• PGD Blatna Brezovica na območju KS Blatna Brezovica, kot enota 1. kategorije;
• PGD Sinja Gorica na območju KS Sinja Gorica, kot enota 1. kategorije;
• PGD Drenov Grič-Lesno Brdo na območju KS Drenov Grič-Lesno Brdo , kot enota 1.
kategorije;
• PGD Padež, Pokojišče, Zavrh na območju KS Pokojišče, Padež, Zavrh, kot enota 1.
Kategorije.
Enote iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter naravnih
in drugih nesrečah na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske javne službe, v
skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja in operativnim načrtom gasilskih enot na
svojem območju in v drugih občinah, če zagotavljajo ustrezno intervencijsko pripravljenost na
področju, ki ga pokrivajo. V primeru večjih nesreč v Republiki Sloveniji lahko poveljnik GZ
Vrhnika, brez predhodne odobritve župana nudi pomoč z največ 15% tehnike in moštva. Za
večji obseg je nujen predhodni dogovor z županom.
Osrednjo enoto kadrovsko in z opremo dopolnjujeta PGD Verd in PGD Stara Vrhnika.
• PGD Stara Vrhnika opravlja tudi naloge tehnične intervencije, prve pomoči ter
reševanja na vodi in iz vode.
• PGD Verd opravlja tudi naloge radiološke in kemijske dekontaminacije in
posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo.
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• Vsa PGD opravljajo nalogo prve pomoči v skladu z zakonom o gasilstvu in pravili
gasilske službe.
PGD opravljajo naloge v skladu z njihovo usposobljenostjo in opremljenostjo.
DRUŠTVA IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah v občini se določijo naslednja prostovoljna društva in druge nevladne organizacije:
• Rdeči križ Slovenije, Območna enota Vrhnika, Poštna 7b, 1360 Vrhnika, za
opravljanje nalog prve pomoči, oskrbe ogroženih, poškodovanih in obolelih, spremljanje in
oskrbo evakuiranega prebivalstva ter usposabljanje bolničarjev prve pomoči;
• Župnijska Karitas Vrhnika, Voljčeva 22, 1360 Vrhnika, za opravljanje nalog oskrbe
ogroženih, poškodovanih in obolelih ter spremljanje in oskrbo evakuiranega prebivalstva;
• Radio klub “Ivan Cankar”, 1360 Vrhnika, za opravljanje nalog s področja zvez in
informacijske in komunikacijske ter administrativne podpore;
• Planinsko društva Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika za opravljanje nalog
reševanja iz višin in ruševin ter oskrbe reševalnih enot;
• Skavtska skupina Vrhnika, Voljčeva 22, 1360 Vrhnika, za opravljanje nalog nastanitve
in oskrbe ogroženih ter oskrbe reševalnih enot;
• Društvo tabornikov Rod Enajsta šola, Lošca 1, 1360 Vrhnika, za opravljanje nalog
nastanitve in oskrbe ogroženih ter oskrbe reševalnih enot.
Obseg in način izvajanja nalog opravljajo v skladu z načrti zaščite in reševanja in pogodbo
ter na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite občine Vrhnika.
GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah v občini se določijo naslednje javne službe, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije:
• Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja 11, Vrhnika, za opravljanje nalog na področju
zdravstvenega varstva ljudi, moštva enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, nudenja
zdravniške pomoči in transporta ranjenih ter identifikacije mrtvih;
• Center za socialno delo Vrhnika, Ljubljanska cesta 16, Vrhnika, za nudenje psihosocialne pomoči ogroženemu prebivalstvu, pomoči pri sprejemu in namestitvi evakuiranih;
• Komunalno podjetje Vrhnika, Pot na Tojnice 40, Vrhnika s pogodbenimi
podizvajalci, za opravljanje nalog gradbeno-tehničnega reševanja, zaščite pred poplavo,
sanacije ter postavitve in ureditve začasnih nastanitvenih lokacij in zagotavljanja
gradbenega materiala;
• Dvig d.o.o., Sinja gorica 16a, Vrhnika, za opravljanje nalog gradbeno-tehničnega
reševanja;
• MIVŠEK Rajko s.p., Mizni dol 22, Vrhnika Kamnolom Verd, Verd 145, Vrhnika, za
opravljanje nalog transporta pri sanaciji ruševin
• MITA d.o.o. – v stečaju, Slamnikarska 18, Domžale - kamnolom “Podčelo” Stara
Vrhnika za opravljanje nalog transporta pri sanaciji ruševin;
• Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, Vrhnika za sodelovanje pri dekontaminaciji ob
naravnih in drugih nesrečah;
• Gostinstvo GO-DO d.o.o., Ljubljanska 1, Vrhnika, za oskrbo s prehrano enot za
zaščito, reševanje in pomoč in ogroženega prebivalstva;
• MOREL d.o.o., Stara cesta 50, Vrhnika, za oskrbo enot za zaščito, reševanje in pomoč
in ogroženega prebivalstva;
• Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika,
za začasno nastanitev enot za zaščito, reševanje in pomoč in ogroženega prebivalstva;
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• LPP d.o.o., medkrajevni potniški promet d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, za prevoz
enot za zaščito, reševanje in pomoč in ogroženega prebivalstva v primeru evakuacije;
• druge gospodarske družbe, zavodi in organizacije, ki v skladu s pogodbo in
občinskim načrtom opravljajo dela in naloge na področju zaščite, reševanja in
pomoči.
Obseg in način izvajanja nalog opravljajo v skladu z načrti zaščite in reševanja in pogodbo
ter na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite občine Vrhnika.
CIVILNA ZAŠČITA
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini Vrhnika se
organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite:
• enota prve pomoči - ekipa PP;
• tehnično reševalna enota - ekipa za iskanje zasutih v ruševinah;
• službo za podporo - ekipa za oskrbo, ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo
in administrativna dela.
Služba za uporabo zaklonišč se organizira v povečani nevarnosti napada na državo.

1.3. Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
Na območju občine Vrhnika so vse obstoječe sirene sistema javnega alarmiranja povezane v
enotni državni sistem alarmiranja iz ReCO Ljubljana.
Pokritost s slišnostjo siren je dobra, razen v delu mesta Vrhnika (Betajnova, Dobovičnikova),
delu Zaplane (Mizni dol, Jamnik) ter na Pokojišču.
Za pokritost s signalom sistema zvez ZARE na širšem območju naše in sosednjih občin je
poskrbljeno preko repetitorja Ulovka.

1.4. Preventivni in zaščitni ukrepi
Preventivni ukrepi:
• redno dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje in opremljanje;
• upoštevanje maksimalnih protipotresnih standardov pri gradnji ali dograditve objektov
pomembnih za ZiR;
• letni pregled hidrantne mreže (opravi ga pooblaščena služba upravljavca v prisotnosti
predstavnika področnega PGD in s stanjem seznani strokovno službo ZRP);
• letni pregled mestne plinovodne mreže (opravi ga pooblaščena služba upravljavca in s
stanjem seznani strokovno službo ZRP);
• letni pregledi intervencijskih poti v stanovanjskih naseljih in v bližini pomembnejših
objektov (šole, vrtci);
• letne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno
zaščito predšolske in šolske mladine.
Zaščitni ukrepi:
Zaklonišča osnovne zaščite v OŠ Ivana Cankarja in Kulturnem centru, so pripravljena za
uporabo in imajo veljavna potrdila o primernosti, ki se vsakih deset let podaljšujejo s
servisnimi in inšpekcijskimi pregledi.
Zaklonišče Gradišče zaradi nerešenega statusa lastništva ni vzdrževano in tudi nima potrdila
o primernosti, je v zelo slabem stanju.

6

1.5. Kadrovska popolnjenost enot, služb in drugih organizacij za ZRP
Civilna zaščita
Organi in enote Civilne zaščite so dobro kadrovsko popolnjene, razen enote za podporo, ki jo
je potrebno dopolniti.
Pogodbene organizacije in društva določena za opravljanje nalog zaščite reševanja in
pomoči zagotavljajo kadrovsko popolnjenost.
Požarno varstvo
Gasilske enote so kadrovsko dobro popolnjene. Vse enote, razen PGD Vrhnika, imajo glede
na kategorizacijo zadostno število operativnih članov. Zaradi pomanjkanja kadra smo za
opravljanje nalog osrednje gasilske enote PGD Vrhnika podprli s PGD Verd in PGD Stara
Vrhnika. S programi usposabljanj se načrtuje dodatno izobraževanje in popolnjevanje –
zamenjave neaktivnih članov. V preteklem pet letnem programu smo posebno pozornost
namenili nadgradnji in vključevanju članov z ustreznim predznanjem za posamezna področja
delovanja (prva pomoč – prvi posredovalci, tehnično reševanje in reševanje z višin,
reševanje na vodi in iz vode).
Potrebna je priprava (materialna in kadrovska) vseh treh enot, ki sestavljajo osrednjo
enoto (PGD Vrhnika, PGD Verd, PGD Stara Vrhnika) na morebitno širitev GEŠP-ov
(gasilskih enot širšega pomena) s strani države.
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ORGANIGRAM SIL ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI VRHNIKA
poveljnik CZ
nam.povelj.CZ
OŠCZ

ŽUPAN

operativne enote društev
___________________________________
prostovoljci evidentno razporejeni

PGD V rhnika
1 ekipa za reš. iz
višin

PGD V erd
1 ekipa NS in
dekontaminacija

PGD S. V rh.nika
1ekipa PP
1 ekipa za reš. na
vodi in iz vode

RDEČI KRIŽ
1 ekipa PP
(evak., nast.)

PGD Zaplana

PGD Bevke

PGD Blat.
Brezovica

PGD
Drenov Grič Leno Bbrdo

PGD
Podlipa-Smreèje.

PGD Ligojna

javne službe
zavodi in organizacije

PGD
PGD Sinja Gorica Pokojišče-PadežZavrh

- V URS,
- V et. ambulanta
V rhnika

Center za socialno
delo Vrhnika

Komunalno podjetje
V rhnika s
podizvajalci

-

PGD imajo v sestavi prve posredovalce PP

SKAVTI
1 ekipa (evak.,
nastan.)

PLANINCI
1 ekipa
(nastanitev)

RADIO KLUB
I.Cankar
1ekipa ( zveze)

Zdravstveni dom
V rhnika

Javna gasilska
služba

- Gostinstvo
GO-DO d.o.o.
- MOREL.d.o.o.
- OŠ in V rtec

KARITAS
(pomoč .pri
evak.,nast.)

Kamnolom V erd
MIV ŠEK s.p.
DV IG d.o.o.
MITA d.o.o.

LPP d.o.o.

KEMIS d.o.o.

TABORNIKI
(pomoč .pri
evak.,nast.)
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enote CZ
_____________________
razporejeni v CZ

1 ekipa PP

TRE
1 ekipa za iskanje
zasutih
1 oddelek teh. reš.

služba za podporo

služba za uporabo
zaklonišč

1.6. Usposobljenost pripadnikov enot, služb in drugih operativnih sestavov
ZRP
Civilna zaščita
Usposobljenost pripadnikov enot in služb CZ je približno 75%. Predvsem je tukaj mišljeno
temeljno usposabljanje za posamezno področje, vendar je potrebno posamezne enote in
službe, vodje enot, služb in še posebej poveljnika, namestnika in člane štaba CZ, redno
dodatno usposabljati in obnavljati znanja ter spremljati razvoj in tehniko.
Člani nekaterih enot, kot so enota prve pomoči, štab CZ, del tehnično reševalne enote in
službe za podporo so skoraj v celoti usposobljeni in preverjeni na občinski vaji »VRHNIKA
2012«. Zaradi narave nalog in stalnih sprememb zakonodaje in posledično načrtovanja bo
potrebno nadaljevati z dopolnilnimi usposabljanji za posamezne enote. Občinski štab CZ je
postopno pomlajen z novim kadrom in usposobljen ter preverjan na občinski vaji »VRHNIKA
2012«, državni vaji »POTRES 2012« ter na intervencijah »POPLAVE 2010« in »ŽLED
2014«.
Društva, ki opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči, se v svoji redni
dejavnosti usposabljajo po svojih programih, ki vsebujejo tudi dejavnosti, ki so opredeljene v
pogodbah o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Sodelovala so na občinski vaji
»VRHNIKA 2012« ter na posameznih večjih intervencijah, ki so zahtevale njihovo
angažiranost. Njihova usposobljenost za opravljanje nalog je dobra, vendar je pri nekaterih
društvih, zaradi pogostega menjavanja članov ekip potrebno dodatno usposabljanje.
Pogodbene organizacije ki opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči so bile s
svojimi ekipami udeležene in preverjene na občinski vaji »VRHNIKA 2012« in na večjih
intervencijah »POPLAVE 2010« ter »ŽLED 2014«, kjer so s svojo dejavnostjo v celoti
opravile naloge, ki jih je vodil občinski štab CZ.
Na področju evakuacije in namestitve je potrebno dodatno usposabljanje vseh sodelujočih
ekip.
Požarno varstvo
Gasilci so za opravljanje nalog ustrezno usposobljeni v obsegu cca 70%. V zadnjem času je
bilo veliko poudarka na usposobljenosti mladega kadra z osnovnimi tečaji in tečaji
specialnosti. Zaradi zahtevnosti nalog gasilcev, se pojavljajo čedalje večje zahteve po
usposabljanju z tečaji specialnosti kot so IDA, hotfire modul A-B, reševanje iz višin in globin,
tehnično reševanje, NMP, nevarne snovi, reševanje iz vode na vodi.
V okviru osrednje enote se pojavljajo naslednje zahteve po usposabljanju:
PGD Vrhnika – reševanje iz višin in globin.
V okviru tega društva se je formirala specialna enota za reševanje iz višin in globin. V
preteklem letu se je enoto opremilo, zdaj moramo pa pokriti tudi usposobljenost te enote.
PGD Verd – reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi.
V okviru te enote moramo zagotoviti usposobljenost, vseh gasilcev v enoti za delo z
nevarnimi snovmi.
PGD Stara Vrhnika – tehnično reševanje, NMP, ITLS in reševanje iz vode in na vodi.
V okviru te enote je potrebno poskrbeti za obnovitvene tečaje NMP in ITLS in seveda te
tečaje za operativce, ki jih še niso opravili. Popolnitev tečajev za tehničnega reševalca. V letu
2013 se je v tem društvu formirala enota za reševanje na vodi in iz vode, zato bo potrebno v
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naslednjih letih poskrbeti za tečaje teh reševalcev. Posebej pri tem bo potrebno dati veliko
poudarka na usposobljenosti potapljaške ekipe.
V naših gasilskih vrstah število intervencij raste z leto v leto. Seveda tudi operativci migrirajo,
zapuščajo gasilsko dejavnost zaradi različnih razlogov in prihajajo novi člani, ki jih je pa
potrebno usposobiti za zahtevne naloge, ki jih čakajo.
V letu 2012 je bila organizirana občinska vaja celotnega sistema ZRP občine Vrhnika
»VRHNIKA 2012«, na kateri je sodelovalo 450 pripadnikov vseh enot, služb in drugih
operativnih sestavov za ZRP. Na vaji so bili preverjeni načrti ZRP ob potresu, nesrečo z
nevarno snovjo in veliki požar ter vsi ostali segmenti, ki se aktivirajo ob množični nesreči.
Ugotovitve ocenjevalne komisije in tudi ugotovitve z analize vaje so bile, da je sistem ZRP
občine načrtovan v skladu z veljavno zakonodajo in optimalno oceno ogroženosti za območje
občine Vrhnika. Enote ZiR so zelo dobro usposobljene za opravljanje nalog. Vaja je bila s
strani zunanjih ocenjevalcev ocenjena z oceno ODLIČNO.
Angažirani so bili samo usposobljeni in opremljeni pripadniki sil ZRP. Usposobljenost
aktiviranih sil za izvrševanje postavljenih nalog je na ravni, ki zagotavlja posredovanje sil v
primeru dejanske nesreče. Opremljenost enot in služb, ki so bile aktivirane je različna in še
najbolj zadovoljuje na skupni opremi in tehničnih sredstvih, manj pa na zaščitni opremi
pripadnikov in specialni opremi.

1.7. Opremljenost pripadnikov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za
ZRP
Civilna zaščita
V preteklem 5-letnem obdobju je bil poudarek na dopolnjevanju osebne in skupne opreme za
člane OŠCZ, enote prve pomoči in enote za podporo. Osebna oprema zagotavlja osnovne
pogoje za vpoklic pripadnikov CZ in enot na usposabljanje in intervencije, kar se je izkazalo
na občinski vaji »VRHNIKA 2012« in večjih intervencijah »POPLAVE 2010« ter »ŽLED
2014«.
Skupna oprema OŠCZ je dobra in zagotavlja vodenje večjih intervencij.
Enota prve pomoči, ki je sestavljena iz bolničarjev PP PGD Stara Vrhnika, prvih
posredovalcev PGD, OZ RK Vrhnika in pripadnikov CZ in je dobro opremljena. Opremo
zagotavlja občina s sredstvi Civilne zaščite ter društva.
V enoti za tehnično reševanje-iskanje zasutih iz ruševin pa je še vedno pomanjkljiva
predvsem v preciznih elektronskih inštrumentih za odkrivanje zasutih. Kot nadomestek se
koristijo podobne naprave v lasti Komunalnega podjetja Vrhnika, katere posamezniki so tudi
člani ekipe ter geofoni stare izvedbe. Dosedanja enota za tehnično reševanje obveznikov CZ
se zmanjšuje in nadomešča s pogodbenimi izvajalci, ki zagotavljajo gradbeno mehanizacijo
in drugo splošno opremo potrebno za tehnično reševanje predvsem ob potresu ali pri
poplavah. Dodatna oprema za tehnično reševanje in gradnjo in postavitev protipoplavnih
nasipov se zagotovi iz sredstev ZiR.
Potrebna je dopolnitev opreme ekipe za reševanje na vodi in iz vode pri PGD Stara Vrhnika
ter opreme za tehnične intervencije.
V službi za podporo je dobro opremljena ekipa za administrativno podporo, ekipa za oskrbo
pa polovično, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev za nakup dražje opreme kot so grelniki
za šotore, namestitvena oprema (posteljni kompleti). Dodatna oprema za začasno nastanitev
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je nepopolna in je razdeljena PGD Sinja Gorica, Planinskemu društvu, Skavtski skupini
Vrhnika, Tabornikom ter Osnovnim šolam in ZIC.
Z delom opreme za posredovanje ob nesreči z nevarno snovjo in dekontaminacijo je
opremljeno PGD Verd. Opremo je potrebno dopolniti.
V obdobju 2016 - 2020 je potrebno dopolniti opremo:
- za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (dekontaminacijski šotor),
- za tehnične intervencije (drugi komplet hidravličnega orodja – škarje, razpiralo, hidravlični
cilindri),
- tehnika za ogrevanje šotorov in namestitvenih prostorov,
- namestitvene kapacitete za začasno namestitev (postelje, spalne vreče….).
Požarno varstvo
Gasilske enote v občini Vrhnika so dokaj dobro opremljene z osebno zaščitno opremo. V
vsaki enoti je desetina operativnih gasilcev opremljena z ustrezno ognjevarno obleko,
čelado, čevlji in gasilskim pasom. Skrajni rok uporabe za obleko je 10 let, za čelado 15 let in
škornje 5 let. V osrednji enoti (PGD Vrhnika, PGD Verd, PGD Stara Vrhnika) pa je glede na
veliko intenzivnost intervencij potrebno osebno zaščitno opremo zanoviti pogosteje.
V vsaki operativni enoti so minimalno štirje izolirni dihalni aparati (IDA), ki zagotavljajo
ustrezno zaščito dihal gasilcev na intervencijah. Ob dejstvu, da so sodobni materiali iz
katerih so izdelane stvari, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju vedno bolj nevarne ob
gorenju, so posledično intervencije vedno bolj zahtevne. Praktično ni več gasilske
intervencije na katerih ni potrebno uporabljati IDA.
Enote so z ustreznimi vozili popolnjene zadovoljivo. Težavo predstavlja starost in iztrošenost
vozil, še posebej v osrednji enoti (PGD Vrhnika, PGD Verd, PGD Stara Vrhnika).
S sredstvi za komunikacijo je popolnjenost ustrezna. Potrebno bo zagotoviti dodatne radijske
postaje (r/p) in pozivnike za tiho alarmiranje operativcev in za morebiten prehod na sistem
»TETRA«. Predvsem je tukaj potrebno zagotoviti redno vzdrževanje in dobava novih baterij
(stare se z leti iztrošijo).
Operativne enote, ki tvorijo osrednjo enoto so opremljene s specialno opremo:
- PGD Verd je delno opremljeno s specialno opremo za posredovanje ob nesrečah z
nevarnimi snovmi in dekontaminacijo.
- PGD Stara Vrhnika je opremljeno z opremo za posredovanje v tehničnih intervencijah
(prometne nesreče) in z osnovno opremo za reševanje na vodi in iz vode.
- PGD Vrhnika je opremljeno z osnovno opremo za reševanje iz višin.
Za posamezno specialno področje bo potrebno v naslednjem obdobju zagotoviti dopolnitev
manjkajoče opreme. Vse tri navedene enote lahko samostojno posredujejo na območju GZ
Vrhnika v skladu z operativnih gasilskim načrtom.
Odločitev za opremljanje posameznih enot s specialno opremo (zagotovitev
samozadostnosti) se je do sedaj pokazala kot pravilna v večjih intervencijah na območju
občine Vrhnika, ko v začetku ni možna pomoč iz sosednjih občin, oziroma s strani države
(poplave 2010, žled 2014).
Potrebno je poskrbeti da se primanjkljaj navedene opreme in zanovitev iztrošene izvaja
kontinuirano in s tem zagotavlja ustrezno operativno sposobnost enot, predvsem pa
zagotavlja ustrezno varnost za gasilce operativce.
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1.8. Ogroženost v obdobju 20010 - 2014
V zadnjem petletnem obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2014 je bilo opravljenih 874 intervencij,
ki so bile obravnavane preko Regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar je za 211% več
kot v petletnem obdobju 2005 do 2009
Tabela 1: PREGLED NESREČ IN DRUGIH DOGODKOV NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

1

1

1

18

47

51

21

9

16

4

2012

2

2

18

26

46

33

7

22

3

2013

2

8

34

12

53

39

4

18

2

1

24

7

48

25

1

1

50

6

6

1

108 94 230 127 24

3

109 94 16 14

3

2014
SKUPAJ:

0

3

1

22

1

4

2
5

0

13

4

94

SKUPAJ 2010 - 2014

3

drugo

2

nesreče na vodi

3

delovne nesreče

9

požar na komunalnih in drugih zabojnikih

32

žled

2

tehnična in druga pomoč

14

najdba neeksplodiranih sredstev

nesreča z nevarnimi snovmi

udar strele

vihar

neurje

visok sneg

požar na prometnem sredstvu

1

požar na objektu

2011

požar v naravnem okolju

18

nesreča v cestnem prometu

2010

zem.plaz

poplava

LETO

potres

ZA OBDOBJE 2010 - 2014 (PODATKI ReCO LJUBLJANA- SPIN)

1

85

7

176
2

2

163

4

181
269

7

874

Najpogostejše intervencije so bile ob požarih na objektih, požarih na prometnih sredstvih,
tehnična pomoč in ob nesrečah v cestnem prometu. Večje nesreče na območju naše občine
z velikimi materialnimi posledicami pa so bili predvsem poplave leta 2010 ter žled v letu
2014. Intervencija ob žledu je trajala od 31.1. do 10.2.2014. Gasilske enote so posredovale
na 521 lokacijah, sodelovalo je 2775 operativcev, ki so opravili 7977,5 delovnih ur.
Intervencija se je v aplikaciji SPIN vodila kot ena za vseh deset dni.
.
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Graf intervencij v obdobju 2010-2014
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2. NAČRTOVANI PETLETNI PROGRAM
2.1. Ocena ogroženosti za plansko obdobje
Ocena potresne ogroženosti območja občine Vrhnika in na podlagi nje izdelan načrt ZRP
upošteva možnost rušilnega potresa VIII. stopnje po evropski lestvici. Posledice so predvsem
lahko hujše na barjanskih tleh ter mehkih ilovnatih in prodnatih področjih. Del stavb je
zgrajenih pred »skopskim« potresom (1965), ko še ni bilo zakonodaje, ki bi urejala
protipotresno gradnjo, zato obstaja velika možnost delne ali večje porušitve, ki bi predvsem v
nočnem ali dopoldanskem času povzročila tudi žrtve, poškodovane in veliko število ljudi brez
strehe ter veliko materialno škodo na objektih in infrastrukturi.
V primeru, da bi potres prizadel širše območje vključujoč tudi Ljubljano, bi v prvem času po
dogodku morali za reševanje poskrbeti predvsem sami s svojimi silami in tehniko. Na pomoč
lahko računamo šele v fazi konsolidacije na državni in regijski ravni.
Požarna ogroženost ostaja na ravni dosedanje s trendom porasta požarov v naravi in na
prometnih sredstvih. Požari na objektih postajajo vse zahtevnejši za posredovanje zaradi
novih gradbenih in pohištvenih materialov, ki ob gorenju tvorijo nevarne snovi in zelo visoke
temperature. Prav tako je čedalje več objektov priključenih na mestno plinovodno mrežo,
zato ob intervenciji na požaru zahteva usklajeno sodelovanje z upravljavcem mreže. Na
območju občine je tudi nekaj objektov s sončnimi elektrarnami, ki zahtevajo posebno tehniko
gašenja.
Ogroženost zaradi nesreče z nevarnimi snovmi ima trend manjšanja zaradi prenehanja
dejavnosti večjih podjetij IUV in LIKO, vendar zaradi transporta velikih količin tako po cestah
kot železnici ostaja velika nevarnost te nesreče.
Čedalje pogostejše in bolj intenzivno ogrožajo tudi okoljske nesreče in prekomerno
obremenjevanje ter uničevanje naravnih dobrin, zdravstveno epidemiološka ogrožanja in
drugi škodljivi pojavi.
Zaradi globalnega vpliva onesnaženja se spreminja vremenski vpliv tudi v naših krajih in
lahko pričakujemo več neurij, suše in pozebe, ki bodo povzročili večjo materialno škodo. Ob
obilnejših padavinah lahko pričakujemo vse pogosteje hudourniške poplave tudi zaradi
slabega vzdrževanja pretočnosti strug potokov, zasipavanja vrtač in pozidave terena.

2.2. Organizacijski vidik
Na podlagi dopolnjene ocene ogroženosti so izdelani načrti zaščite in reševanja, katerih
posamezni segmenti so bili preverjeni na vaji »VRHNIKA 2012« in drugih manjših vajah
sistema ZiR. Načrt »potres« je usklajen na URSZR v letu 2014, po zahtevanih spremembah
državne ocene ogroženosti in načrta zaščite in reševanja ob potresu.
Načrti ZiR »poplave«, »jedrska nesreča« ter deli načrtov za »množični pojav kužnih bolezni
pri živalih«, »množično nesrečo na avtocesti«, »železniško nesrečo« in »letalsko nesrečo«
so bili v letu 2009 in 2010 na URSZR usklajeni, vendar jih bo potrebno dopolnjevati in
usklajevati postopno s spremembami državnih ocen ogroženosti in načrtov ZiR za te
nesreče. Ukrepi za »neurje« in »žled« so na podlagi zadnjih dogodkov in analiz intervencij
dopolnjeni.
Po sprejetju državnega načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh bo potrebno v skladu z njim izdelati tudi dele občinskega načrta.

14

Z reorganizacijo organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št.
92/07) in Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne
zaščite (Uradni list RS, 104/08) so nekatere naloge dolžnostnih enot CZ, s sklepom o
določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč v občini Vrhnika, prenesene na javne službe, društva in druge organizacije, ki se
vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči.
Tehnično reševanje iz ruševin ali ob poplavah je naloga pogodbenih organizacij (KPV,
MIVŠEK Rajko s.p., MITA d.o.o., Kamnolom Verd d.o.o. in Dvig d.o.o.) in javne gasilske
službe, naloga oskrbe z živili in prehrano sil ZiR in ogroženega prebivalstva (Gostinstvo GODO d.o.o. in MOREL d.o.o.), naloge prve pomoči prevzemata PGD Stara Vrhnika in OZ RK
Vrhnika, naloge reševanja na vodi in iz vode PGD Stara Vrhnika, naloge dekontaminacije
PGD Verd.
Oprema za opravljanje teh nalog je obstoječa oprema podjetij, društev in drugih organizacij,
ki jo uporabljajo pri vsakodnevni dejavnosti, posebno opremo, dodatno usposabljanje in vaje
pa iz planiranih sredstev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja Občina
Vrhnika.
Potrebne sile za ZRP, njihovo usposobljenost in opremljenost pa je potrebno zagotoviti v
skladu z Uredbo o organiziranju, usposabljanju in opremljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč in Pravilnikom o kadrovski in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne
zaščite.

2.3. Materialni finančni vidik
Pri pripravi finančnega programa zagotavljanja delovanja sistema zaščite in reševanja na
območju občine smo le te razdelali in predstavili v sedmih sklopih za področje Civilne zaščite
in požarnega varstva:
1. preventiva in zaščitni ukrepi
2. usposabljanja
3. opremljanje
4. investicije in vzdrževanje nepremičnin
5. vzdrževanje opreme in sredstev
6. nakup vozil
7. redna dejavnost
2.3.1 Civilna zaščita
2.3.1.1 Preventivni in zaščitni ukrepi
V okviru vsakoletnih akcij se izvaja:
• osebna in vzajemna zaščita iz občinskih načrtov zaščite in reševanja,
• letne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno
zaščito predšolske in šolske mladine v sodelovanju s šolami in vrtci,
• sodelovanje pri preventivnih akcijah društev in drugih nevladnih organizacijah.
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 5.000,00 EUR.
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2.3.1.2 Usposabljanje
Tabela 2: PLAN USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV ENOT IN SLUŽB CZ IN POGODBENIH ORGANIZACIJ
VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016

2017

2018

2019

2020

članov

članov

članov

članov

članov

3

uvajalno in temeljno usposabljanje poveljnikov in članov štaba CZ
dopolnilno usposabljanje poveljnikov in članov štaba CZ

8

2

1
10

10

tečaj za bolničarja PP
dopolnilno usposabljanje bolničarjev

8

uvajalno in temeljno usposabljanje pripadnikov tehnično-reševalne enote
dopolnilno usposabljanje pripadnikov tehnično-reševalne enote

18

2

18

18

18
6

6

6

6

12

12

3

3

8.
9.

uvajalno in temeljno usposabljanje pripadnikov službe za podporo

10.

dopolnilno usposabljanje pripadnikov službe za podporo

12

11.

vaje za posamezne vrste nesreč po občinskih načrtih ZiR

20

20

12.

občinska vaja ZRP
9.000

18.000

6

6

6

4

10

10

12

uvajalno in temeljno usposabljanje geofonistov tehnično-reševalne enote
dopolnilno usposabljanje geofonistov tehnično-reševalne enote

Sredstva 2016-2020

6

3
6

6

4
4

4

4

20

20

20

9.000

9.000

9.000

60
OKVIRNI ŠTROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA LETO V EUR:

54.000

V okviru usposabljanja so zajeta tudi društva in pogodbene organizacije, ki opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči.
V skladu s Pravilnikom o vajah v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo letno izvajali vaje izvedbe posameznih občinskih
načrtov v in v letu 2017 organizirali občinsko vajo sistema ZRP, na kateri se bodo preverili načrti ZRP in posamezni segmenti delovanja sistem.
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2.3.1.3 Opremljanje
Tabela 3: PLAN NABAVE OPREME ZA ENOTE IN SLUŽBE CZ IN POGODBENIH ORGANIZACIJ

ENOTA ALI SLUŽBA
POVELJNIK CZ, NAMESTNIK, ŠTAB CZ
ENOTA ZA PRVO POMOČ (za področje CZ, gasilcev in RK)

2016

2017

2018

2019

2020

CENA

CENA

CENA

CENA

CENA

Skupaj na enoto
CENA

1.500

1.500

500

2.000

1000

6.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

10.500

3.000

3000

9.000

ENOTA ZA ISKANJE ZASUTIH V RUŠEVINAH

3.000

TEHNIČNO-REŠEVALNA ENOTA

21000

9.000

9000

3000

5000

2.500

3500

1000

1.000

13.000

ENOTA ZA POSREDOVANJE OB NESREČI Z NEVARNO SNOVJO (PGD Verd)

5000

2.500

2000

2500

3.000

15.000

ENOTA ZA PODPORO

6.500

3000

6.500

9500

25.500

20.000

20.000

20.000

100.500

ENOTA REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE

(PGD St. Vrhnika)

OCENJENA VREDNOST NABAVE OPREME V EUR:

20.000

20.500

V okviru opremljanja so zajeta tudi društva in pogodbene organizacije, ki opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči.
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2.3.1.4 Investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin
• vzdrževanje zaklonišč,
• vzdrževanje operativne štabne sobe,
• ureditev primernega skladišča opreme CZ in priprava za morebitne potrebe po
logističnem centru v primeru večje nesreče in potrebe po razdeljevanju zunanje pomoči.
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 10.000,00 EUR.
2.3.1.5 Vzdrževanje opreme in sredstev za ZRP
Sredstva za ZRP je potrebno redno letno in periodično vzdrževati in s tem zagotavljati
njihovo učinkovitost in uporabnost.
•
•

tehnični pregledi in servis merilnih inštrumentov in sredstev zvez ZARE,
vzdrževanje opreme ZRP.

Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 22.000,00 EUR.
2.3.1.6 Nakup vozil
Na področju Civilne zaščite v naslednjem petletnem obdobju ne planiramo nabavljati vozi. V
primeru potrebe po vozilih, bi le te zagotavljali iz občinskega voznega parka ali voznega
parka pogodbenih organizacij,
2.3.1.7 Redna dejavnost
Za redno in učinkovito funkcioniranje sistema ZiR je potrebno zagotoviti:
Civilna zaščita
• zagotavljanje rednega funkcioniranja sistema ZiR (zveze ZARE, telefoni, faxi, pozivniki,
elektronska pošta, internet, najemnina, varovanje),
• stroški redne dejavnosti sistema ZRP (intervencije v vsakoletnem okviru),
• zavarovanje pripadnikov CZ, zavarovanje odgovornosti,
• zagotovitev refundacije osebnega dohodka ob intervencijah in usposabljanjih, sejnine
članov OŠCZ in sredstev pogodbenega pripadnika CZ,
• dejavnost društev, ki so vključena v sistem ZRP,
• požarna straža.
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 105.000,00 EUR.

2.3.2 Požarno varstvo
Da zagotovimo standarde za redno delovanje sistema zaščite in reševanja, ki izhaja iz
pogodbe o izvajanju javne gasilske službe in se obseg nalog povečuje, kjer ni upoštevan
delež lastnih zbranih sredstev in delo članov PGD, s katerimi PGD zagotavljajo minimalni
nadstandard in motivacijo za svoje člane, kateri opravljajo naloge, ki izhajajo iz zakona o
gasilstvu, zakona o naravnih in drugih nesrečah, zakona o društvih, ter drugih predpisov na
področju delovanja PGD, prostovoljno in brez plačila. Tudi sama organizacijska oblika
združevanja in delovanja članov na različnih področjih udejstvovanja je pomembna pri
delovanju in razvoju sistema zaščite in reševanja.
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Pri oceni za pripravo finančnega plana so cene iz dobav v zadnjem letu – 2014. Količine pa
so povzete po dogovoru in sklepu poveljstva Vrhnika in se bi v petletnem obdobju približala
predpisanim standardom.
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2.3.2.1 Preventivni in zaščitni ukrepi
V okviru preventivne dejavnosti se izvajajo:
• letni pregled hidrantne mreže (opravi ga pooblaščena služba upravljavca v sodelovanju z javno gasilsko službo in s stanjem seznani
strokovno službo ZRP Občine);
• letni pregled mestne plinovodne mreže (opravi ga pooblaščena služba upravljavca in s stanjem seznani strokovno službo ZRP Občine);
• letni pregledi intervencijskih poti v stanovanjskih naseljih in v bližini pomembnejših objektov (šole, vrtci) (opravi ga MIRED v sodelovanju z
upravljavci in s stanjem seznani strokovno službo ZRP Občine);
• letne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito predšolske in šolske mladine v sodelovanju s
šolami in vrtci;
• preventivne aktivnosti in akcije v mesecu oktobru - mesecu požarne varnosti.
Tabela 4: PREVENTIVNI IN ZAŠČITNI UKREPI
PREVENTIVA IN ZAŠČITNI UKREPI

2016-2020
PGD

PREVENTIVNO DELO projekti, sanacije

1

SKUPAJ

5 LET
13.000,00 €

2016
Kos
1

2017

Cena
3000

13.000,00 €

Kos
3.000,00 €

2018

Cena

1

0

3.000,00 €

Kos
0,00 €

2019

Cena

1

0

0,00 €

0,00 €

Kos

Cena

1

5000

0,00 €

2020
5.000,00 €

Kos

Cena

1

5000

5.000,00 €

5.000,00 €
5.000,00 €

2.3.2.2 Usposabljanje
Področje zajema opremo in sredstva, ki so nujna za uspešno in varno delo naših članov na vajah, izobraževanjih, intervencijah, kar vse pa ne
more biti vedno načrtovano, so tu tudi nepredvideni dogodki. Vključena so tako osnovna izobraževanja, izobraževanja specialnosti, ki jih
izvajamo na različnih nivojih (PGD, GZV, NR, GZS….) kot so delo na višini, delo z nevarnimi snovmi, uporaba izolirnih dihalnih naprav in delo z
njimi, reševanje na vodi in iz vode, delo napadalnih skupin v objektih modul A in modul B, …
Tabela 5: USPOSABLJANJE
USPOSABLJANJA

2016-2020
PGD

5 LET

IZOBRAŽEVANJA

11

72.061,00 €

IZOBRAŽEVANJE SPECIALNOSTI

11

14.399,00 €

SKUPAJ

106.660,00 €

2016
Kos

2017

Cena

Kos

2018

Cena

16.020,00 €
1

250

2.750,00 €

Kos

2019

Cena

13.261,00 €
1

249

18.770,00 €

2.739,00 €
16.000,00 €
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Kos
13.860,00 €

1

250

2.750,00 €
16.610,00 €

2020

Cena

Kos

Cena

23.920,00 €
1

280

3.080,00 €
27.000,00 €

25.200,00 €
1

280

3.080,00 €
28.280,00 €

2.3.2.3 Opremljanje
Oprema mora biti preverjena, tipizirana in mora ustrezati tudi zahtevnim standardom. V tem sklopu zajeto delovanje PGD na področju
društvenega delovanja mladine, članic, operativcev. Predvidena so tudi sredstva, ki bi omogočila delovanje tudi na nivoju GEŠP-a v kolikor bi
država prepoznala potrebo in uredila tudi sofinanciranje. Za gasilce bi to pomenilo večje obremenitve za občane pa tudi večjo varnost in hitrejši
dostop do pomoči.
Tabela 6: OPREMLJANJE
OPREMLJANJE

2016-2020
PGD

5 LET

2016
Kos

2017

Cena

Kos

2018

Cena

Kos

2019

Cena

Kos

2020

Cena

Kos

Cena

DELOVNA OBLEKA

11

13.860,00 €

1

180

1.980,00 €

1

180

1.980,00 €

1

180

1.980,00 €

2

180

3.960,00 €

2

180

3.960,00 €

GASILSKA ZAŠČITNA OPREMA

11

61.600,00 €

1

800

8.800,00 €

1

800

8.800,00 €

1

800

8.800,00 €

2

800

17.600,00 €

2

800

17.600,00 €

GASILSKA ČELADA

11

23.100,00 €

1

300

3.300,00 €

1

300

3.300,00 €

1

300

3.300,00 €

2

300

6.600,00 €

2

300

6.600,00 €

GASILSKI ŠKORNJI

11

19.250,00 €

1

250

2.750,00 €

1

250

2.750,00 €

1

250

2.750,00 €

2

250

5.500,00 €

2

250

5.500,00 €

GASILSKE ZAŠČITNE ROKAVICE

11

22.000,00 €

4

100

4.400,00 €

4

100

4.400,00 €

4

100

4.400,00 €

4

100

4.400,00 €

4

100

4.400,00 €

GASILSKI ZAŠČITNI PAS

11

5.500,00 €

1

100

1.100,00 €

1

100

1.100,00 €

1

100

1.100,00 €

1

100

1.100,00 €

1

100

1.100,00 €

IZOLIRNI DIHALNI APARAT

1

6.500,00 €

1

1300

1.300,00 €

1

1300

1.300,00 €

1

1300

1.300,00 €

1

1300

1.300,00 €

1

1300

1.300,00 €

SPECIALNA OPREMA "GEŠP"

1

52.000,00 €

1

5000

5.000,00 €

1

1000

1.000,00 €

1

1000

1.000,00 €

1

20000

20.000,00 €

1

25000

25.000,00 €

DRUGA OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

11

19.250,00 €

1

250

2.750,00 €

1

250

2.750,00 €

1

250

2.750,00 €

2

250

5.500,00 €

2

250

SKUPAJ

223.060,00 €

31.380,00 €

27.380,00 €

27.380,00 €

65.960,00 €

5.500,00 €
70.960,00 €

2.3.2.4 Investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin
Predvidena sredstva so prvenstveno namenjena novogradnjam in večjim investicijskem vzdrževanju objektov. V okviru poveljstva Vrhnika
imamo deset objektov – gasilskih domov, od tega se na Stari Vrhniki izvaja dograditev adaptacija, ki se bo predvidoma zaključila v začetku leta
2016. V PGD Padež, Pokojišče, Zavrh smo v letu 2015 začeli s pridobivanjem dokumentacije in novogradnja gasilskega doma.

21

Tabela 7: INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE
NEPREMIČNIN

2016-2020
PGD

5 LET

2016
Kos

2017

Cena

Kos

2018

Cena

Kos

2019

Cena

Kos

2020

Cena

Kos

Cena

GASILSKI DOMOVI +PREVENTIVNI UKREPI

140.000,00 €

45.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

SKUPAJ

140.000,00 €

45.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

2.3.2.5 Vzdrževanje opreme in sredstev za ZRP
Redno se zagotavlja servisiranje in vzdrževanje gasilskih črpalk, vrvne tehnike, vozil, plovila, vzdrževanje sistemov zvez ZARE in prehod na
novi sistem zvez TETRA, servisiranje, A testiranje in menjava zraka v jeklenkah izolirnih dihalnih aparatih, čiščenje gasilskih oblek. Večji strošek
je tudi redni servis in tehnični pregledi avtolestve. PGD izvajajo tudi redna vzdrževanja gasilskih domov (strehe, beljenja, druge obnove in
vzdrževanja…) katera se po sklepu sofinancirajo 50%.
.
Tabela 8: VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV
VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV

2016-2020
PGD

5 LET

2016
Kos

SERVIS RADIJSKIH POSTAJ POZIVNIKOV

11

12.100,00 €

1

polnenje jeklenk IDA

11

15.840,00 €

servisiranje IDA

11

34.650,00 €

SERVIS ČRPALK

1

servisiranje gasilskih vozil
čiščenje gasilskih oblek
SERVISNO VZDRŽEVANJE AVTOLESTVE
SKUPAJ

2017

Cena

Kos

2018

Cena

Kos

200

2.200,00 €

1

10

12

1.320,00 €

1

450

4.950,00 €

5.500,00 €

1

1500

800

8.800,00 €

1

15

825,00 €

5

2019

Cena

Kos
2.200,00 €

1

50

12

6.600,00 €

2

450

9.900,00 €

1.500,00 €

1

2500

600

6.600,00 €

1

15

825,00 €

5

Cena

Kos

250

2.750,00 €

1

25

12

3.300,00 €

2

450

9.900,00 €

2.500,00 €

1

5500

600

6.600,00 €

1

15

825,00 €

5

Cena

200

2.200,00 €

1

10

12

1.320,00 €

1

450

4.950,00 €

22.300,00 €

1

5500

11

51.700,00 €

1

11

4.125,00 €

5

1

46.600,00 €

4.800,00 €

4.800,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

27.000,00 €

187.315,00 €

28.395,00 €

22.195,00 €

33.625,00 €

40.475,00 €

62.625,00 €
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200

2020
250

2.750,00 €

25

12

3.300,00 €

1

450

4.950,00 €

5.500,00 €

1

7300

7.300,00 €

1200

13.200,00 €

1

1500

16.500,00 €

15

825,00 €

5

15

825,00 €

2.3.2.6 Nakup vozil
Pri načrtovanju nabav vozil in skupne zaščitne opreme je naše vodilo načrtno, varno, dogovorjeno in učinkovito delo. Predlagana vozila za
zamenjavo – nadomestilo iztrošenih vozil so vozila osrednjih enot, ki so kljub rednemu vzdrževanju in trudu članov za intervencijske vožnje že
nevarna in ogrožajo življenja naših članov.
- PGD Stara Vrhnika (intervencije, vaje, dežurstva več kot 200 izvozov) prvo vozilo je tudi preobremenjeno starost 24 let, drugo staro 16 let
- PGD Vrhnika osrednja enota (intervencije, vaje, dežurstva več kot 150 izvozov) prvo vozilo staro 22 let, drugo staro 21 let.
- PGD Verd avtocisterna predelana iz vojaškega vozila staro 29 let,
- PGD Podlipa Smrečje vozilo za moštvo staro 22 let. Z vozili se vozi tudi otroke na tekmovanja, izobraževanja, kar pomeni še višji standard
varnosti, katerega nikakor ne moremo zagotoviti s sedanjim tempom zanavljanja voznega parka.

Tabela 9: NAKUP VOZIL
NAKUP VOZIL

2016-2020
PGD

5 LET

2016
Kos

Cena

1

100000

2017
Kos

Cena

1

100000

2019

Cena

Kos

2020

Cena

Kos

STARA VRHNIKA VOZILO GVC 16/15

1

100.000,00 €

VRHNIKA 16/25

1

100.000,00 €

0,00 €

VERD AC 35/110

1

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

PODLIPA SMREČJE GVM

1

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

STAA VRHNIKA GVM

1

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

440.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

70.000,00 €

SKUPAJ

100.000,00 €

2018
Kos

23

Cena

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1

100000

100.000,00 €
1

70000

70.000,00 €

0,00 €
1

70000

70.000,00 €
70.000,00 €

2.3.2.7 Redna dejavnost
Redna dejavnost zajema tudi stroške najemov, komunalnih storitev, prevoz vode, elektrika, ogrevanje, PTT, tekoče vzdrževanje prostorov in
drobnega inventarja. Vse več je tudi zahtevkov delodajalcev za nadomestilo osebnega dohodka zaposlenih gasilcev v času intervencij,
izobraževanj, zdravniški pregledi, posveti….
Ob daljših intervencijah je potrebno zagotoviti tudi prehrano, kot tudi na izobraževanjih.
Pomembno je tudi področje zavarovanja; članov – mladina, operativci, veterani, odgovornost na intervencijah, gasilski domovi – vlom,
odgovornost, stekla, vozila – osnovno, kasko tudi za vgrajeno opremo….
Krijejo se stroški organizacij in izvedbe številnih tekmovanj, na katerih PGD dosegajo izvrstne rezultate, tudi da naše PGD predstavlja Slovenijo
na gasilski olimpijadi.
Društvom se krije stroške za porabljeno gorivo vozil, črpalk in agregatov po predloženih računih.
Po zakonu morajo vsi operativci opraviti tudi zahtevne zdravniške preglede. V kolikor le teh nimajo ne smejo na intervencije, niti na
izobraževanja.
Za hitrejšo in širšo pokrivanje potreb po hitrem prihodu operativnih članov smo dodali tudi SMS pozivanje.
Želja je tudi da zagotovimo delovno mesto koordinatorja, saj je vedno več nalog in usklajevanj na področju zaščite in reševanja.…
Tabela 10: REDNA DEJAVNOST
REDNA DEJAVNOST

2016-2020
PGD

5 LET

2016
Kos

2017

Cena

Kos

Cena

Kos

24.310,00 €

85

4.675,00 €

85

2.805,00 €

85

2.805,00 €

85

7.480,00 €

85

6.545,00 €

56.650,00 €

1200

13.200,00 €

1200

13.200,00 €

1250

13.750,00 €

1500

16.500,00 €

1500

16.500,00 €

SMS POZIVANJE

11

8.360,00 €

180

1.980,00 €

180

1.980,00 €

180

1.980,00 €

220

2.420,00 €

220

2.420,00 €

TEKMOVANJA

11

13.750,00 €

250

2.750,00 €

250

2.750,00 €

250

2.750,00 €

500

5.500,00 €

500

5.500,00 €

GORIVO

11

50.600,00 €

1100

12.100,00 €

1100

12.100,00 €

1100

12.100,00 €

1300

14.300,00 €

1500

16.500,00 €

Prehrana na izobraževanjih, vajah

11

3.080,00 €

7

7

539,00 €

7

7

539,00 €

7

7

539,00 €

12

7

924,00 €

7

7

539,00 €

39.000,00 €

1

4000

4.000,00 €

1

8000

8.000,00 €

1

8000

8.000,00 €

1

9000

9.000,00 €

1

10000

10.000,00 €

44.880,00 €

5

240

13.200,00 €

3

240

7.920,00 €

3

240

7.920,00 €

6

240

15.840,00 €

7

240

11

257.646,00 €

60.694,00 €

24

56.444,00 €

58.094,00 €

950
8

10.450,00 €

Cena

11

3

8.250,00 €

Kos

11

SKUPAJ

750

Kos Cena

Zavarovanja (vozil, domov, vlom, odgovornosti

3

7.150,00 €

Cena

61.100,00 €

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

650

2020

11

5

8.250,00 €

2019

Delovanje POV VRHNIKA ZA 11 PGD
Refundacija osebnega dohodka (intervencije,
izobraževanje)

nepredvideni stroški pri rednem delu

750

2018

82.414,00 €

1200
7

13.200,00 €

15.840,00 €
87.044,00 €

2.4. Finančni plan področja zaščite in reševanja za obdobje 2016 - 2020
Tabela 11: PETLETNI PLAN FINANCIRANJA PV
OCENA POTREBNIH SREDSTEV 2016,
2017,2018,2019, 2020

2016-2020
PGD

PREVENTIVA IN ZAŠČITNI UKREPI

2016

5 LET

Kos

2017

Cena

Kos

2018

Cena

Kos

2019

Cena

Kos

2020

Cena

Kos

Cena

13.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

USPOSABLJANJA

106.660,00 €

18.770,00 €

16.000,00 €

16.610,00 €

27.000,00 €

28.280,00 €

OPREMLJANJE
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE
NEPREMIČNIN

223.060,00 €

31.380,00 €

27.380,00 €

27.380,00 €

65.960,00 €

70.960,00 €

140.000,00 €

45.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV

187.315,00 €

28.395,00 €

22.195,00 €

33.625,00 €

40.475,00 €

62.625,00 €

NAKUP VOZIL

440.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

REDNA DEJAVNOST

344.690,00 €

60.694,00 €

56.444,00 €

58.094,00 €

82.414,00 €

87.044,00 €

1.454.725,00 €

287.239,00 €

247.019,00 €

255.709,00 €

315.849,00 €

348.909,00 €

SKUPAJ

Tabela 12: PETLETNI PLAN FINANCIRANJA ZRP
2016

2017

CZ

PREVENTIVA IN ZAŠČITNI UKREPI

1.000,00

3.000,00

1.000,00

0,00

USPOSABLJANJE

PV

2018

PODROČJE ZRP

CZ

PV

2019

CZ

PV

2020

CZ

1.000,00

0,00

PV

1.000,00

5.000,00

CZ

PV

1.000,00

5.000,00

9.000,00

18.770,00

18.000,00

16.000,00

9.000,00

16.610,00

9.000,00

27.000,00

9.000,00

28.280,00

20.000,00

31.380,00

20.500,00

27.380,00

20.000,00

27.380,00

20.000,00

65.960,00

20.000,00

70.960,00

INVESTICIJE IN VZDRŽEV. NEP.

3.000,00

45.000,00

1.000,00

25.000,00

1.000,00

20.000,00

2.000,00

25.000,00

2.000,00

25.000,00

VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV

4.000,00

28.395,00

4.000,00

22.195,00

4.000,00

33.625,00

5.000,00

40.475,00

5.000,00

62.625,00

OPREMLJANJE

NAKUP VOZIL

100.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00

REDNA DEJAVNOST

20.000,00

60.694,00

20.000,00

56.444,00

21.000,00

58.094,00

22.000,00

82.414,00

22.000,00

87.044,00

Skupaj po področjih v EUR:

57.000,00

287.239,00

64.500,00

247.019,00

56.000,00

255.709,00

59.000,00

315.849,00

59.000,00

348.909,00

Skupaj v EUR:
Požarna taksa:
Skupaj v EUR:

344.239,00

311.519,00

38.000,00
382.239,00

38.000,00
349.519,00

Skupaj v EUR:

311.709,00
38.000,00
349.709,00
1.750.225,00

25

374.849,00
38.000,00
412.849,00

407.909,00
38.000,00
445.909,00
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