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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 
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Slovenska gasilska organizacija 

• samostojna 

• humanitarna 

• nestrankarska  

• nepridobitna 

POMEMBEN STEBER  

    SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

OPRAVLJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE 
      (v večjih mestih skupaj s poklicnimi gasilci) 



Gasilska zveza Slovenije 
 

GZS 
17 gasilskih 

regij 

120 GZ 

1295 PGD in  68 PIGD 

133.065 članov  
47.000 operativnih gasilcev 
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Pravni viri, ki urejajo gasilstvo 

ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI  

ZAKON O GASILSTVU  

ZAKON O DRUŠTVIH 

ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE  

UREDBA O ORGANIZIRANJU, 
OPREMLJANJU IN USPOSABLJANJU SIL 

ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
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Naloge gasilstva 

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katerega 
trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in 

država 

Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in 
reševanja ob požarih ter druge, predvsem preventivne 

naloge varstva pred požarom.  

Prav tako opravljajo določene naloge zaščite in 
reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih 

nesrečah ter določene storitve 



Medsebojna pomoč gasilskih 
organizacij 

Gasilske enote si morajo ob večjih  
požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati.  

Gasilske enote lahko pomagajo le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na 
območju, za katerega so ustanovljene. 

Pomoč lahko odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik civilne zaščite. 

Državni načrt  - pokrivanje stroškov intervencije 

Samostojnost gasilskih organizacij – pogodbeni odnos z občino 



Alarmni plan 
 

112 

ReCO 

I. ALARM 

II. ALARM 

III. ALARM 

DOMAČA ENOTA 

DOMAČA ENOTA + 
 

OSREDNJA ENOTA 

VSE ENOTE V 

LOKALNI 

SKUPNOSTI 
 

OSREDNJA ENOTA 

IV. ALARM 

VIŠJI 

ALARM 

ENOTE IZ ŠIRŠEGA 

DELA SLOVENIJE 



Aktiviranje državnega načrta 

• Zaprosi 
pomoč 

Vodja 
intervencije 

• Koordinira 
pomoč 

Poveljnik GZS 
• Aktivira 

državni 
načrt 

Poveljnik CZRS 



Poplave 2010 potek dogodkov 

Prva opozorila 
pristojnih služb o 
nevarnosti večjih 

padavin - v četrtek 
16.9.2010 

GZS je na 
nevarnost poplav 

opozorila vse 
gasilske regijske 

poveljnike  

Povečala se je 
operativna 

pripravljenost GE - 
posebej na 

področjih, ki so jih 
opozorila zajemala 

Poveljnik CZ RS je v 
petek, 17.9.2010 
izdal odredbo o 

pripravljenosti na 
regijski in občinski 

ravni 

Pravočasna 
opozorila na 
nevarnost 

Pravočasna 
ukrepanje 
služb! 



Aktivnosti gasilske organizacije 

• V pripravljenost sta dana oba štaba za vodenje velikih 
intervencij pri GZS 

• V pripravljenost so bile dane GE iz Mariborske, 
Pomurske in Podravske regije – cca 600 gasilcev 

• Vzpostavljena je bila komunikacija med poveljnikom 
GZS, ki je deloval v Štabu CZRS in posameznimi 
gasilskimi regijskimi poveljniki 

 



Operativno delovanje GE 

• GE so z aktivnostmi na terenu pričele takoj po izdanih 
opozorilih 

• Najprej so opozarjali in svetovali prebivalcem  

• Organizirali so dežurstvo po enotah,  

• V petek so se že pričele izvajati intervencije 
– V prvi fazi je bilo največ težav s podtalnico 

– kasneje pa so glavno grožnjo predstavljale struge rek in 
potokov, ki so začele poplavljati širom Slovenije 

 



Operativno delovanje GE 

• Na poplavah so: 

– črpali vodo iz zalitih prostorov in odstranjevali naplavine,  

– polnili so protipoplavne vreče in gradili nasipe 

• Na zemeljskih plazovih so: 

– prečrpavali v plazovih zajeto vodo 

– Odstranjevali nanose zemlje, blata in kamenja 

– Plazove so prekrivali s folijami 

 





Operativno delovanje GE 

• Evakuacija prebivalstva ogroženega s poplavami in 
plazovi 

– z reševalnimi čolni in z drugimi prevoznimi sredstvi 

• Zalitih je bilo veliko industrijskih in stanovanjskih  
objektov ter kurilnic 

– voda je bila pogosto kontaminirana z raznimi kemikalijami 
in kurilnim oljem 

– GE so skrbele za sanacijo in odstranjevanje nevarnih snovi. 

 





Operativno delovanje GE 

• 18.9.2010 je poveljnik CZRS izdal odredbo za 
aktiviranje GE za pomoč na območju Občine 
Ljubljana in Občine Zagorje ob Savi 

• Iz ožje in širše Slovenije so bile aktivirane GE 

–  757 gasilcev, 158 gasilskih vozil, 7895 ur dela 

– 309 agregatov - 1908 ur dela 

 

 



Operativno delovanje GE 

• Po Sloveniji je delalo 19.368 operativnih gasilcev  

• 2.603 gasilskih vozili  

• Skupno so gasilci opravili 187.633 ur dela.  

• Vozila so delovala 23.598 ur, agregati in črpalke  so 
delovali 34.409 ur. 

• od 17.09. – 27.09.2010 je sodelovalo preko 20.000 
gasilcev  

• Stroški po ceniku GZS 4.383.455,68 EUR 

 



Značilnosti poplav  

• poplavljale so kraške reke z zamikom,  

• poplavna voda pa se je dlje časa zadržala na 
prizadetem področju 

• velik pritisk prebivalstva na reševalne službe.  

• prebivalci so bili odrezanih od sveta  

• oskrba in evakuacija ogroženega prebivalstva, se je 
vršila z reševalnimi čolni in z ustrezno osebno 
zaščitno opremo. 

 





Zaključki štaba GZS 

 

• Zaradi počasnega odtekanja vode in nastajanja jezer - 
pomanjkanje opreme in usposobljenih kadrov za 
reševanje na vodi in iz vode 

• Posebno pozornost je potrebno dajati obveščanju 
prizadetih prebivalcev, o postopku reševanja in delu 
reševalnih enot (rdeči križ, karitas…) 

• Na intervenciji je sodelovalo zelo veliko število gasilcev, 
zato so nekateri morali zapustiti delovna mesta  

 



Zaključki štaba GZS 

• Gasilci smo delovali v skladu z zakonodajo v Sistemu ZIR.  
• Vodenje GE je potekalo preko gasilskih poveljnikov v skladu z 

usmeritvami pristojnih štabov CZ.  
• Sistem ZIR je dobro deloval,  
• Dobro je potekalo tudi medsebojno sodelovanje različnih 

služb in struktur, ki so delovale na intervenciji (gasilci, CZ 
policija, SV, RK…)  

• Dobro je bilo ocenjeno tudi delovanje ŠCZRS 
• PGD, ki so sodelovala na intervenciji smo podelili priznanja 

GZS. 



Zaključki štaba GZS 

• Na intervenciji se je uporabljalo veliko 
črpalk in agregatov 
– posledično se je pojavilo tudi veliko  okvar 

in strojelomov,  
– te je potrebno čim prej popraviti in jih 

vrniti v operativno stanje.  
– Za primer velikih nesreč bi bilo potrebno 

organizirati tekoče servisiranje črpalk in 
zagotoviti ustrezne rezervne dele 

• Osebna zaščitna sredstva, ki se jih 
uporablja pri gašenju požarov niso 
primerna (zaščitna obleka po EN 469) – 
razvoj nove delovne obleke 
 



Zaključki štaba GZS 

• Gasilce moramo začeti sistematično usposabljati za 
ukrepanje ob naravnih nesrečah – tečaj specialnosti za 
reševanje ob naravnih nesrečah 

• Nadaljevati moramo z usposabljanjem gasilskega 
vodstvenega kadra za vodenje intervencij po sistemu IPS, 
v praksi se je izkazal kot zelo uporaben.  

• Pripravili bomo navodilo za opremljanje, organiziranje in 
delovanje GE za posredovanje ob podobnih naravnih 
nesrečah 

• Ob organizirani pomoči GE izven svojih lokalnih skupnosti 
se skliče štab za vodenje velikih intervencij pri GZS.  
 
 



Zaključki štaba GZS 

• Informacijski gasilski program Vukan bomo nadgradili 
za vodenje in načrtovanje pomoči gasilcev na velikih 
intervencijah, ki bo kompatibilen s programom SPIN 
in drugimi programi v sistemu ZR 

• Mediji bi se morali v podobnih nesreč aktivneje 
vključiti v informiranje prebivalcev z razmerami in 
ukrepi, ki so potrebni za njihovo varnost in 
normalizacijo razmer na prizadetem področju 



Zaključki štaba GZS 

• Po obsegu aktivnosti in števila GE so bile to največje 
poplave, ki so prizadele Slovenijo v zadnjih 20 letih 

• Gasilci so uspešno opravili svojo nalogo,  
– Pokazali veliko požrtvovalnosti in solidarnosti 
–  Delo gasilcev je potekalo strokovno in uspešno.  
– Pri svojem delu so rešili veliko premoženja, v nekaterih primerih 

pa so s svojo požrtvovalnostjo, strokovnostjo in hrabrostjo rešili 
tudi človeška življenja, pri tem pa so pogosto izpostavljali tudi 
svoja življenja.  

– Posameznikom, smo na Plenumu GZS,  23.10.2010 podelili 
medalje za hrabrost. 

 




