
 

 

Številka: 847-001/2019-13 

Datum: 06.10.2022 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Sprememba načrta razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024 

 

 

Predlagatelj: Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji 

 

Poročevalec na seji: Marjan Janežič, predsednik GZ Šmartno pri Litiji 

 

Pravna osnova:  

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22) 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) 

 

Predhodna obravnava: Odbor za zaščito in reševanje  

 

Namen: Obravnava in sprejem sklepa o Spremembi načrtu razvoja Gasilske zveze Šmartno 

pri Litiji 2020-2024 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem 

naslednji sklep: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Spremembo načrta razvoja 

Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024. 

 

Pripravila:          Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

mag. Tanja Kepa Ferlan          Rajko Meserko 

 

 
Priloga: 

- Obrazložitev 

- Sprememba načrta razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024 
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Obrazložitev: 

 

1. Pravna podlaga 

• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22) 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) 

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)  

 

2. Trenutno stanje in dosedanji rezultati  

Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024 je predvidel nadaljevanje 

sistematičnega razvoja gasilskih enot skladno z določili Uredbe, ki gasilske enote, katere 

delujejo na območju občine, razvršča v I. kategorijo, osrednjo enoto (PGD Šmartno) pa v 

III. kategorijo. 

Izhodišče za pripravo osnovnega plana je bil pregled stanja usposobljenosti gasilskih enot, 

stanja gasilskih domov in njihove opremljenosti. Od večjih neizpolnjenih obveznosti se v je 

iz prejšnjih načrtov prenašal nakup vozila GVC 16/15 za potrebe PGD Šmartno, saj le-to 

nima prostora za njegovo garažiranje. Prostor je bil v dosedanjem načrtu predviden v 

prizidku k gasilskemu domu, ki je bil tokom veljavnosti spremenjen v gradnjo novega 

gasilskega doma.  

 

Iz povzetka izvedenih nalog, določenih v veljavnem planu, so bila navkljub upoštevanju 

ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid 19 izvedena naslednja usposabljanja na ravni 

GZ: 

• 4x tečaj za pripravnika, ki ga je obiskovalo 97 tečajnikov, 

• 2x tečaj za operativnega gasilca s 49 tečajniki, 

• 1x tečaj za višjega gasilca, ki ga je uspešno opravilo 12 tečajnikov, 

• 1x tečaj bolničar s 27 slušatelji. 

 

Poleg navedenih usposabljanj na ravni GZ so se člani udeležili še naslednjih tečajev v 

organizaciji GZS: 

• 4 so opravili tečaj za gasilskega častnika, 

• 2 tečaj za inštruktorja, 

• 10 tečaj izolirnih dihalnih aparatov,  

• 4 tečaja za posredovalce ob nevarnih snoveh, 

• 6 tehničnih reševalcev, 

• 6 usposabljanj za gašenje notranjih požarov modul B, 

• 4 usposabljanja za gašenje s helikopterjem,  
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• 1 usposabljanje za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah, 

• 2 usposabljanji za informatika in  

• 1 usposabljanje za nudenje psihosocialne pomoči. 

 

Na področju opremljanja je bila na podlagi veljavnega plana zamenjana dotrajana ali 

kupljena naslednja nova oprema: 

• 23 zaščitnih oblek, 

• 23 čelad, 

• 12 čelad za posredovanje ob gozdnih požarih, 

• 23 parov gasilskih škornjev, 

• 1 motorna brizgalna, 

• 3 elektroagregati, 

• 12 izolirnih dihalnih aparatov, 

• 30 tlačnih posod za IDA, 

• 135 parov gasilskih rokavic 

• 130 opasačev. 

 

PGD Javorje in PGD Primskovo sta v letu 2021 in 2022 prejeli novi osnovni vozili za 

zagotavljanje požarne varnosti GVV1. 

 

Opravljenih je bilo 88 zdravniških pregledov vseh kategorij. 

 

Izdelana je evidenca lokacij AED in posodobljena njihova oprema, kateri bo rok trajanja 

potekel večinoma leta 2023. 

 

3. Neizveden del načrta in razlogi za spremembo plana 

 

GZ Šmartno mora po načrtu izpeljati še tečaj za strojnika, katerega termin izvedbe bo 

letošnjo jesen. 

 

Načrt predvideva še nakup gasilskih vozil GVC 16/15 (po novi tipizaciji je oznaka vozila 

GVC 1) za potrebe PGD Šmartno pri Litiji in GVM za potrebe PGD Jablanica. 

 

Razlog za spremembo načina financiranja vozil izhaja iz dveh dejstev. Uprava RS za zaščito 

in reševanje in GZS, pri pripravi izhodiščnih vrednosti vozil vsakoletnega razpisa za 

sofinanciranje gasilske opreme, že leta nista spremenili vrednosti sofinanciranja, čeprav je 

do leta 2021 cena vozil letno rastla za 2-4%, v letu 2022 pa so cene narasle za od 10-20% ob 

predpostavki, da je šasija vozila sploh dobavljiva. 



 

 

Drugo dejstvo pa tiči v pripravah dosedanjih načrtov razvoja, kjer način sofinanciranja vozil 

ni bil pošten do vseh kategorij gasilskih enot. Če primerjamo gasilske enote I. kategorije, 

katera po Uredbi zagotavljajo požarno varnost z vozilom GVV1 ali GV1, katerih vrednost je 

v lanskem letu znašala do 115.000,00€ in mora le-ta zagotoviti 55.000,00€ lastnega deleža. 

Medtem pa mora gasilska enota III. kategorije, kjer osnovni vozili predstavljata GVC 1 in 

GVC 2, katerih vrednost vsakega vozila trenutno znaša 270.000,00€ ali več, zagotoviti 

140.000,00€ ali več lastnih sredstev.  

Zaradi takšnih razlik v sofinanciranju gasilskih vozil je bila problematika predstavljena 

županu in občinski upravi, Besedilo sprememb pa obravnavano na večih sestankih z Občino 

kot tudi na ravni GZ Šmartno pri Litiji in bilo po uskladitvah mnenj sprejeto na izrednem 

občnem zboru GZ Šmartno pri Litiji. 

 

Obrazložitev pripravil:  

Marjan Janežič, predsednik GZ Šmartno pri Litiji, višji gasilski častnik 

 


