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GASILSKA SLUŽBA V SLOVENIJI
(PROSTOVOLJNA IN POKLICNA)

OBAVEZNA

LOKALNA

JAVNA SLUŽBA



1340 PGD, 164.000 članov

50.000 operativnih članov

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA



700 poklicnih gasilcev
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NALOGE:

• zaščita in reševanje ob prometnih nesrečah, 

industrijskih in drugih nesrečah pri katerih so prisotne 

nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in 

drugih cestnih ter železniških predorih

• naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu 

in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah 

• druge naloge širšega pomena

VLADA RS
8. člen Zakona o gasilstvu

20.člen Uredbe OOU CZ

GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA POMENA



Poklicne gasilske enote

Prostovoljne gasilske enote 

s poklicnim jedrom

Legenda:

Prostovoljne gasilske enote

GRS Kranj

GB

Ljubljana

JZGB Koper

GRC

Novo Mesto

JZPRTS Celje

JZPR Maribor

GARS

Jesenice

JZ GE

Nova Gorica

GRC

Ajdovščina

ZGRS

Sežana

PGD

Postojna

PGE Krško

PGD

Trbovlje

PGD

Velenje

PIGE 

Nafta

GZ Ravne

PGD

Nazarje

PGD Ptuj
PGD

Bled

PGD

Bovec

PGD

Tolmin

PGD

Kobarid

PGD

Idrija

PGD

Škofja

Loka

PGD

Kamnik

CZR 

Domžale

PGD

Ilirska Bistrica

PGD

Cerknica
PGD

Ribnica

PGD

Kočevje

PGD

Črnomelj

PGD

Sevnica

PGD

Trebnje

PGD Litija

PGD

Steklarna

PGD

Radlje

PGD

Sl. Bistrica

PGD G.

Radgona

PGD Murska

Sobota

PGD 

Ljutomer

PGD 

Ormož
PGD

Zreče

IGD Kovinoplastika

Lož

GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA POMENA V SLOVENIJI

Poklicne industrijske gasilske enote



KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT

U R E D B A

o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje 

in pomoč 

Ur. list RS, št. 107/2007, 

Merilo:  požarni okoliš

•Število prebivalcev

•Tip naselja glede na gostoto in način pozidave

•Oddaljenost ustrezne gasilske enote

•Površina in vrsta gozdov

•Velikost in vrsta vodnih površin

Kategorija

VII.

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.

MINIMALNO ŠTEVILO 

OPERATIVNIH GASILCEV 

IN USPOSOBLJENOST

MINIMALNO ŠTEVILO IN 

VRSTO VOZIL ter OPREME

ČASE IZVOZOV
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GASILSKIH REGIJ

1. Severnoprimorska

2. Obalno Kraška

3. Notranjska

4. Gorenjska

5. Ljubljana 1

6. Ljubljana 2

7. Ljubljana 3

8. Dolenjska

9. Zasavska

10. Posavska

11. Celjska

12. Podravska

13. Mariborska

14. Savinjsko Šaleška

15. Pomurska

16. Belokranjska

17. Koroška

120
GASILSKIH ZVEZ

212
OBČIN



13 REGIJSKIH CENTROV ZA 

OBVEŠČANJE



Osnovni namen in cilj VZD

Preprečevanje poškodb pri delu

Preprečevanje poklicnih bolezni in bolezni 
v zvezi z delom



ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU! (ZVZD-1)

• določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in 

zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje VZD

• se uporablja v vseh dejavnostih za vse osebe, ki so navzoče v delovnem 

procesu

• Določbe tega zakona se ne uporabljajo v delih vojaških dejavnosti

Slovenske vojske, policijskega dela oziroma zaščite, reševanja in

pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo izvajajo Civilna zaščita in

druge reševalne službe ter v rudarstvu, v katerih so posamezna

vprašanja varnosti in zdravja pri delu urejena s posebnimi predpisi.

• delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z 

delom!

• delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja 

varnost in zdravje pri delu



● Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB)

● Zakon o gasilstvu

● Pravila gasilske službe

● Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

● Ostali zakonski, podzakonski in drugi dokumenti 
s področja VZD in VPNDN (pravilniki, standardi, 
uredbe, odredbe, …)

Pravna podlaga za zagotovitev VZD

● Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB)

● Zakon o gasilstvu

● Pravila gasilske službe

● Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

● Ostali zakonski, podzakonski in drugi dokumenti 
s področja VZD in VPNDN (pravilniki, standardi, 
uredbe, odredbe, …)

● Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB)

● Zakon o gasilstvu

● Pravila gasilske službe

● Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev

● Ostali zakonski, podzakonski in drugi dokumenti 
s področja VZD in VPNDN (pravilniki, standardi, 
uredbe, odredbe, …)
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IZJAVA O VARNOSTI  Z OCENO TVEGANJA

● DA ali NE

PREGLED DELOVNE OPREME

● DA ali NE



OCENA TVEGANJA

Postopek obsega zlasti

⚫ identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,

⚫ ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen nevarnostim,

⚫ oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,

⚫ odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,

⚫ odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.



Osnovni varnostni ukrepi na intervenciji

● ustrezna teoretična in praktična znanja
(uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja, specialna usposabljanja, …)

● ustrezno trenutno zdravstveno in psihofizično stanje
(odsotnost alkohola, drog, vrtoglavice, …)

● ustrezna osebna varovalna oprema, delovna oprema 
in ostala orodja

(delovna obutev, obleka, rokavice, čelada, …)

(avto lestve in dvižne ploščadi, avto-dvigala, TGM, …)

(prenosne lestve, motorne žage, elektro agregati, potopne črpalke, …)

● vremenske razmere !!!



ROČNO PREMEŠČANJE BREMEN
● Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju 

bremen (Ur.l. RS, št. 73/05)

● Največje dovoljene mase bremen za premeščanje:

● Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1.000 kg najtežjih 
bremen in isti dan na sme biti obremenjen z dodatnim delom 
premeščanja.

STAROST MOŠKI ŽENSKE

15 do 19 let 35 13

nad 19 do 45 let 55 30

nad 45 let 45 25

nosečnice / 5



Ročno premeščanje bremen



Ročno premeščanje bremen



Strojno premeščanje bremen

Pri strojnem dviganju in prenašanju bremen je potrebno 
upoštevati:

● potrebno delovno višino,

● nosilnost delovne opreme,

● postavitvene površine,

● prepoved zadrževanja oseb v vplivnem območju,

● okolico in ovire v njej … .





Delo na intervencijah













Prihaja račun za Kemis – Prvi gasilci so že zboleli na dihalih, zdravniki jim ne morejo pomagati

(populistični naslov iz medijev)

POKLICNE BOLEZNI GASILCEV - STRES
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Dolgotrajnejše intervencije

Na intervencijah, ki trajajo dlje časa in/ali so 

zahtevnejše tudi s psihološkega stališča, je potrebno 

posvetiti pozornost na:

• utrujenost in počitek,

• menjavo ekip,

• zagotovitev prehrane,

• psihološko pomoč posredovalcem in udeležencem v 

intervenciji, … 



ČASOVNI POTEK POŽARA



HUJŠE POŠKODBE GASILCEV V LETU 2017
28. 3. 2017

Požar, ki je v torek popoldne izbruhnil med streljanjem na vaji pripadnikov 

Slovenske vojske na strelišču Bač, je zajel okoli sto hektarjev travnatih 

površin in tudi borovce.

Zaradi spreminjajočega se vetra je požar zajel ekipo gasilcev. Pri tem je dva 

gasilca Prostovoljnega gasilskega društva Knežak, ki sta želela rešiti sebe in 

vozilo, požar prehitel. Eden je huje opečen in so ga reševalci odpeljali v 

klinični center, drugi je dobil površinske poškodbe. Gasilsko vozilo je bilo v 

požaru popolnoma uničeno. Ognjeni zublji so uničili gasilski avto. (Foto: POP TV)
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31. 3. 2017

Po podatkih Policijske uprave (PU) Celje se je v požaru hudo poškodoval 41-letni 

gasilec iz Šoštanja, na katerega se je podrlo drevo. Tiskovni predstavnik

policije je med včerajšnjo akcijo poročal, da je poškodovanec v smrtni 

nevarnosti.

Njegovo stanje je po 

zadnjih informacijah, ki so 

jih v petek zvečer prejeli iz 

Univerzitetnega kliničnega 

centra (UKC) Maribor, 

stabilno. Gasilca naj bi 

danes čakala še ena 

operacija.
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SMRTNE POŠKODBE GASILCEV NA HRVAŠKEM (2007)
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Hvala za pozornost !


