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Pravna podlaga za organizacijo in delovanje gasilske službe – varstva pred požarom
ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Načela
•

„Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami“

•

„Ob naravni in drugi nesreči imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi
drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi“

•

„Država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno organizirata izvajane preventivnih ukrepov“

•

„Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za izvajanje ukrepov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami“

Sile za zaščito reševanje in pomoč
Javne službe:
 gasilska služba – opravljajo gasilske enote v skladu s predpisi o gasilstvu,
 ……….
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ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI – „INDUSTRIJA“
Določa naloge gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki v svojem delovnem procesu
uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter
energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost
za nastanek nesreče, med katere spadajo tudi zavezanci iz Seveso direktive ki so:
 izdelati morajo oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja;
•

na lastne stroške morajo:
– vzpostaviti in vzdrževati pripravljenost za ukrepanje,
– organizirati potrebne sile za reševanje in pomoč,
– zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva o
nevarnostih ter
– sofinancirati sorazmeren del priprav lokalne skupnosti, glede na obseg in stopnjo
ogroženosti, ki
jo povzroča njihova dejavnost.
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ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM

Dejavnosti varstva pred požarom:
raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom,
nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite,
dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge.
Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote, kot obvezno javno službo.
Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja
pred požarom in eksplozijo.

Uresničevanje ciljev:
• načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;
• odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara;
• varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja;
• preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara in eksplozije za ljudi, živali,
premoženje in okolje;
• vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred
požarom in pričakovano požarno škodo.
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ZAKON O GASILSTVU
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje
zagotavljajo občine in država.

Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne
naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob
naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve.
Zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva – občine – Načrt varstva pred
požarom :
•
•
•

•
•
•
•

•

redno delovanje gasilskih enot;
gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
gradnjo in vzdrževanje 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 iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona;
opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
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Gasilske enote
Gasilske enote so organizirane kot:
• poklicne gasilske enote;
• prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;
• gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so:
• za naselja:
- število prebivalcev;
- tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne,
proizvodne in kmetijske dejavnosti;
•

za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije:
- požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
- število zaposlenih;
- površina in razmestitev objektov;
- oddaljenost ustrezne gasilske enote;

Podrobna merila so navedena v uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč
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Organizacija gasilstva v občini se določi z načrtom varstva pred požarom občine in operativnim
načrtom javne gasilske službe občine.

Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev
opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v
skladu s tem zakonom na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z
zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu
bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.

Pravna podlaga za organizacijo in delovanje gasilske službe – varstva pred požarom
Poklicni gasilec
Oseba , ki poklicno opravlja naloge gasilstva in mora poleg splošnih pogojev za sklenitev
delovnega razmerja, izpolnjevati še posebne pogoje:
• da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten;
• zaključeno izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opravljen predpisan
strokovni izpit.
• da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje;
• da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti.
Prostovoljni gasilec
Oseba , ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu
• 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 službe;
• ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
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UREDBA O ORGANIZIRANJU, OPREMLJANJU IN USPOSABLJANJU SIL „ZRP“

Merila za organiziranje in opremljanje (teritorialnih ) gasilskih enot
Opredeljujejo sedem kategorij gasilskih enot – prilagojena kadrovska sestava in njihova tehnična
opremljenost
Določitev kategorije gasilskih enot
Kategorije teritorialnih GE se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:
• število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem območju GE,
• tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE.
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UREDBA O ORGANIZIRANJU, OPREMLJANJU IN USPOSABLJANJU SIL „ZRP“
Merila za organiziranje in opremljanje (teritorialnih ) gasilskih enot
Kategorije industrijskih GE, ki jih morajo na podlagi zakona ustanoviti gospodarske družbe, zavodi
in druge organizacije, se določijo na podlagi skupnega števila točk doseženih glede na:
•
•
•

•
•

vrsto dejavnosti,
število zaposlenih,
površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti,
oddaljenost industrijskega obrata od najbližje ustrezne teritorialne GE (V. ali višje kategorije),
vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale
Značilnosti občine Domžale
Površina: 72,3 km2 (98)
Število prebivalcev: 35.000 (7)
Gostota poseljenosti: 408 prebivalcev/km2

Stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Nevarnost požara: industrija, trgovski centri, višje,
visoke zgradbe, objekti v katerih se zbira večje število ljudi
Nevarnost poplav: Kamniška Bistrica s pritoki,
Nevarnost potresa: območje VIII EMS
Nevarnost nesreč z NS: industrija, promet, plinovod

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale
JGS Občine Domžale – organigram

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale
Poklicna gasilska enota CZR Domžale
Ustanovitev 2016 ( CPV Domžale)
Namen:
• Zagotovitev preventinih in operatinvih nalog ZiR
na območju občine Domžale,
• Izvajanje nalog GEŠP na območju občin
Lukovica, Morače, Trzin,
• Zagotavljenje nalog ZiR, DARS
• Izvajanje požarnega varovanja v podjetjih
Poklicna gasilska enota VI kategorije
Kadrovska sestava:
• 38 poklicnih gasilcev,
• direktor, strokovna sodelavka, koordinator
• zagotavljanje stalne pripravljenosti 24/7,
• 4 izmensko delo, 9 gasilcev /izmeno

•

Opremljenost

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale

Poklicna gasilska enota CZR Domžale – dejavnosti:
•
•
•
•

•
•

zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
tehnično preizkušanje in analiziranje
požarno stražo in požarno varovanje objektov,
drugega premoženja ter javnih prireditev
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
specializirana trgovina na drobno

Operativno delo CZR

Organizacija in delovanje JGS občine Domžale
Gasilska zveza Domžale:
13 PGD
2 PIGD
Kadrovska sestava: 300 operativnih gasilcev
Opremljenost
Naloge:
• Operativne naloge ZiR
• Vzdrževanje stopnje pripravljenosti
• Preventivne naloge:
-

Požarne straže
Ozaveščanje občanov
Usposabljanja

Zagotavljanje požarne varnosti (VPNDN) v podjetju Helios

Zagotavljanje požarne varnost podjetju Helios

Vir:www.gasilec.net – Skripta preventivec

Pasivna požarna zaščita

Aktivna požarna zaščita

Izvajanje nalog VPP CZR Domžale v podjetju Helios
Izvajanje požarnega varovanja
Fizično požarno varovanje:
Opravljajo poklicni gasilci CZR Domžale v času delovne
Izmene s preventivnimi obhodi objektov po
celotni lokaciji
Med preventivnimi obhodi objektov se izvaja:
•nadzor upoštevanja ukrepov varstva pred požarom v posameznem objektu,
•vizualni pregled stanja opreme in sredstev za izvajanje začetnega gašenja požara,
•izvajanje dnevnih pregledov sprinkler postaj,
•pregled stanja nivoja požarne vode v bazenu požarne vode – objekt 42,
•žigosanje na obhodnih točkah, preko terminala.

V vsaki delovni izmeni se opravi 3 preventivne obhode (6 obhodov dnevno).

Izvajanje nalog VPP CZR Domžale v podjetju Helios

Izvajanje požarnega varovanja
Tehnično požarno varovanje:

vzpostavljen sistem aktivne požarne zaščite sestavljen iz sistema za avtomatsko odkrivanje in
javljanje požara, detekcijo plina ter krmiljenje stabilnih naprav za gašenje.

Nadzor in upravljanje preko požarne centrale nameščene c centrali CZR Domžale.
Dvostopenjski način delovanja:
prva stopnja POŽAR1: signalizira in prikaže lokacijo nastanka izrednega dogodka
druga stopnja POŽAR2: signalizira in prikaže lokacijo nastanka izrednega dogodka ter vklopi signal
preko vgrajenih siren na objektih
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Način ukrepanja ob izrednem dogodku
CZR Domžale zagotavlja:

•stalno pripravljenost dežurne ekipe 4 gasilcev na lokaciji - odzivni čas 3 minute,
•izvoz ekipe 3 gasilcev v času 2 minut ob sprožitvi požarnega alarma,

•aktiviranje dodatne ekipe 3 gasilcev, za pokrivanje lokacije v primeru izvoza službujoče izmene na
intervencijo,
•aktiviranje drugih gasilskih enot in enot za zaščito in reševanje v primeru intervencije na lokaciji
podjetja,
•izvajanje in vodenje gasilskih intervencij na lokaciji podjetja,
•obveščanje in alarmiranje odgovornih oseb v podjetju v primeru izrednega dogodka.

Izvajanje nalog VPP CZR Domžale v podjetju Helios

Način ukrepanja ob izrednem dogodku

Izvoz v primeru tehničnega alarma:
izvoz z obhodnim vozilom, 1 operativni gasilec.

Izvoz enote ob signalizaciji požara:
izvoz z GVC ali AC in 3 gasilci

Glede na pridobljene informacije:
aktiviranje dodatnih sil in sredstev po odločitvi vodje izmene CZR Domžale.

Izvajanje nalog VPP CZR Domžale v podjetju Helios

Požarne straže

Usposabljanje zaposlenih
za gašenje začetnih požarov

Usposabljanje za izvajanje evakuacije

Izvajanje nalog VPP – Problematika

Izvajalec požarnega varovanja mora imeti v vozilih, predvidenih za izvajanje požarnega varovanja, nameščena najmanj dva
gasilnika: gasilnik na ABC-prah z gasilno sposobnostjo 27 A, 144 B; gasilnik CO2 z gasilno sposobnostjo 144 B.

Gasilska enota mora za opravljanje požarnega varovanja zagotoviti najmanj gasilsko vozilo GV-1 s tremi operativnimi gasilci in
gasilniki iz prejšnjega odstavka.

HVALA ZA POZORNOST !

