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OBRAZLOŽITEV 
 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh 
nesreč. 
 
Država in občine organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem, 
ki obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter 
dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Naravne nesreče, opredeljene v 8. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), so: potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o 
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali 
živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci. 
 
 

1. NAMEN DOKUMENTA 
 
Namen letnega načrta dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Letni načrt na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečam za leto 2023 se sprejme zaradi 
usklajenega razvoja in delovanja sil ZRP, gasilstva in drugih sestavov zaščite in reševanja v občini. 
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje zlasti: 

- organiziranost enot CZ in gasilstva, 
- izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot in civilne zaščite, 
- sofinanciranje nakupa opreme vseh enot za zaščito, reševanje in pomoč, 
- vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme. 

 
 

2. IZHODIŠČA ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
 
Ocena ogroženosti Občine Šmartno pri Litiji je izhodišče za izdelavo načrtov zaščite in reševanja za 
posamezne nesreče, ki so v občini možne. To so: nesreče v cestnem in zračnem prometu, požar, potres, 
jedrska ali radiološka nesreča, druge nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem 
ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja. 
 
Sistem zaščite in reševanja občine temelji na delu dolžnostnih enot, rednih služb (ZD, JP KSP Litija 
d.o.o.,…), prostovoljnih enot (gasilci, skavti, OZRK, KVRPK, GRS, …) in ostalih služb. 
 
Na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) potrebuje občina Šmartno pri Litiji 153 pripadnikov enot 
CZ in članov društev. 
 
 
3. IZVEDBA PROGRAMA DELA V LETU 2022 
 
V letu 2022 so bile izvedene naslednje naloge programa dela: 

- delovanje GZ in PGD-jev v skladu s programom; 
- gasilci so se v letu 2022 udeležili različnih izobraževanj    (število gasilcev) 

o obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata    5 
o obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca     2 
o obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem    1 
o program dop. Usposabljanja o psihosocialni pomoči    1 
o tečaj za bolničarja        27 
o tečaj za gasilca pripravnika       9 
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o tečaj za gasilskega častnika       4 
o tečaj za inštruktorja        1 
o tečaj za mentorja mladine       2 
o tečaj za nižjega gasilskega častnika      3 
o tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata     4 
o tečaj za operativnega gasilca       24 
o tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi    1 
o tečaj za strojnika        36 
o tečaj za tehničnega reševalca       2 
o tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A  2 
o tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B  1 
o usposabljanje za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah   1 

- opravljanje rednih nalog na področju zaščite in reševanja; 
- delovanje ekipe prve pomoči v skladu z zastavljenim programom; 
- sprejet je bil Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji; 
- izdelan in sprejet je bil Načrt ZRP ob nesreči zrakoplova v Občini Šmartno pri Litiji; 
- sprejet je bil Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Šmartno pri Litiji; 
- izvajalo se je iskanje kadrov za popolnitev občinskega sistema CZ. 

 
 

4. USMERITVE ZA DELO NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 

 
S seznanjanjem občanov z ustreznimi preventivnimi ukrepi za zmanjšanje škode, ki nastane ob naravni 
ali drugi nesreči, lahko le-ti omilijo ali celo preprečijo njen nastanek. S tem se posledično zmanjša tudi 
posredovanje enot ZRP na najnujnejše ukrepe. Ker Občina Šmartno pri Litiji leži na potresno najbolj 
ogroženem območju, bo potrebno v letu 2023 ažurirati Načrt ZRP ob potresu. 
 
Za učinkovito delo in ukrepanje sil ZRP bodo javnosti predstavljeni obnovljeni načrti ZRP, prenovljeni 
operativni gasilski načrt, v planu je tudi ažuriranje Načrta ZRP ob poplavah. 
 
Nekatere naloge dolžnostnih enot CZ smo skladno z uredbo o organiziranju sil ZRP in sklepom župana 
o organiziranosti sil ZRP v občini prenesli v izvajanje prostovoljnim organizacijam in društvom, ki na 
podlagi pogodbe izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja. Te naloge so zlasti: prva pomoč, 
iskanje zasutih iz ruševin, posredovanje ob tehničnih nesrečah in namestitve ogroženega prebivalstva.  
 
Še naprej se bodo zagotavljala finančna sredstva za zdravniške preglede za operativne gasilce, njihovo 
zavarovanje in usposabljanja. Nadaljevalo se bo z opremljanjem gasilskih enot v skladu z s sprejetim 
srednjeročnim planom, ki ga je pripravila GZ Šmartno pri Litiji.  
 
Nadaljevalo se bo z zagotavljanjem varnega in stalnega dostopa za intervencijska vozila in nemoten 
dostop do hidrantov, ki jih gasilci uporabljajo ob gašenju in polnjenju gasilskih cistern z vodo.  
 
Preko izvajalcev se bo še naprej izvajalo reden nadzor nad delovanjem AED v občini in po potrebi ali 
skladno z navodili proizvajalca menjalo dotrajane komponente. 
 
Občani bodo o programu obveščeni: 

- neposredno ob izvajanju gasilskih vaj, pri katerih se bodo lahko aktivno vključevali; 
- preko medijev (lokalna radijska postaja, spletne strani občine in društev); 
- s stalnim nadzorom občinske redarske službe. 

 

5. FINANČNE POSLEDICE PROGRAMA DELA NA PODROČJU VARSTVA IN ZAŠČITE 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
Finančna sredstva za izvedbo omenjenega programa bodo zagotovljena v Odloku o proračunu občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2023, in sicer v okviru programa Pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč (07039001): 



 

- na proračunski postavki 07312202 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 
bodo sredstva v višini 6.220,00 EUR namenjena zavarovanju odgovornosti članov prostovoljnih 
gasilskih društev in štaba CZ ter tekočim stroškom za delovanje v primeru nesreč, 

- na proračunski postavki 07312204 – Dejavnost ekipe prve pomoči bodo sredstva v višini 
1.000,00 EUR namenjena izobraževanju in delu članov ekipe prve pomoči, 

- na proračunski postavki 07312205 – Dejavnost ekipe Gorske reševalne službe bodo sredstva 
v višini 1.000,00 EUR namenjena izobraževanju in delu članov ekipe GRS, 

- na proračunski postavki 07312206 – Dejavnost enote reševalnih psov bodo sredstva v višini 
1.000,00 EUR namenjena sofinanciranju opremljanja in usposabljanja članov ekipe Kluba 
vodnikov reševalnih psov Kranj , 

- na proračunski postavki 07312251 – Opremljanje enot in služb Civilne zaščite pa bodo sredstva 
v višini 7.000,00 EUR namenjena popolnjevanju materialno tehničnih sredstev za izvajanje 
nalog zaščite reševanja in pomoči v občini. 

 
Sredstva v okviru programa delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)  pa bodo 
zagotovljena; 

- na proračunski postavki 07323201 – Dejavnost gasilske zveze in občinskih PGD: 72.000,00 
EUR, 

- na proračunski postavki 07323202 – Nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, 
reševanja in pomoči: 4.500,00 EUR, 

- na proračunski postavki 07323251 – Transfer požarnih taks: 15.000,00 EUR, 
- na proračunski postavki 07323252 – Sofinanciranje investicij in vzdrževanja gasilskih domov, 

vozil in opreme: 90.000,00 EUR, 
- na proračunski postavki 07323253 – Povračilo stroškov intervencij občinskih PGD: 16.000,00 

EUR. 
 
Skupno bo na obeh programih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovljenih 213.720,00 
EUR. 
 
V primeru večje naravne ali druge nesreče, ko sredstva, zagotovljena na omenjenih proračunskih 
postavkah, ne zadoščajo, se za pokritje nastalih stroškov uporabljajo sredstva na proračunski postavki 
23211019 – Proračunska rezerva. 
 
Pripravil: 
Domen Rozman 
  



 

 

 

Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2023 

 
Letni program VNDN je razdeljen na 4 sklope: opisni organizacijski plan dela, finančni načrt porabe po 
postavkah ter predviden načrt usposabljanja sil ZRP in GZ Šmartno pri Litiji; 
 

A. Načrt dela na organizacijskem področju, usposabljanju, načrtovanju sil ZRP 
B. Načrt nabav in proračunskih izdatkov po proračunskih postavkah 
C. Predviden letni načrt usposabljanja sistema sil za zaščito, reševanje in pomoč 
D. Predviden letni načrt usposabljanja GZ Šmartno pri Litiji – izvajalec javne gasilske 

službe 
 
 

A. Načrt dela na organizacijskem področju, usposabljanju, načrtovanju sil ZRP: 
 
1. Štab CZ se bo sestal 2x na leto, na začetku in koncu leta (sprejem poročila za preteklo leto in plan 

za naprej) in po potrebi. 
 
2. Izvedena bo nabava osebne zaščitne opreme za organizirane enote v občinskem sistemu ZRP, ter 

tudi skupinske zaščitno-reševalne opreme. Plan bo izveden glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva za leto 2023. 

 
3. Spomladi bodo izvedena usposabljanja za vse člane štaba v novo imenovanem štabu civilne zaščite 

v občini. Usposabljalo se bi tudi nove člane, ki se bodo čez leto vključili v občinski sistem civilne 
zaščite. Usposabljanja se izvajajo v Izobraževalnem centru za Zaščito in reševanje na Igu.  

 
4. Preko celega leta bomo dopolnjevali dokumente zaščite, reševanja in pomoči ter priloge načrtom, 

kakor bo dogovorjeno z načrtom URSZR. 
 
5. Dopolnjevala se bo oprema tehnično reševalne enote in ekipo prve pomoči. 
 
6. V dogovoru med CZ in GZ se načrtuje izvedba skupne štabne vaje celotnega sistema. 
 
7. Redno bomo spremljali in se po potrebi udeleževali sej organov gasilske zveze Šmartno pri Litiji ter 

koordinirali delo javne gasilske službe (tudi na sektorskih gasilskih vajah). Namen skupnega 
strokovnega sodelovanja med štabom CZ in poveljstvom GZ. 

 
8. Tekoče se skrbi za refundacije OD za usposabljanja in vaje ter zavarovanja pripadnikov enot ZRP. 
 
9. Izvajale se bodo aktivnosti za ureditev prostora v skladišču CZ, preko Skupne občinske uprave v 

zbirnem centru KSP Litija d.o.o. v Šmartnem pri Litiji za potrebe hrambe zaščitno reševalnih 
sredstev. 



 

 
10. Izvajale se bodo skupne aktivnosti, ki so obvezne za vse enote ZRP. 

 

B. Načrt nabav in proračunskih izdatkov po proračunskih postavkah: 
 
1. Poraba postavke 07312202 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite bodo 
sredstva skupaj v višini 6.220,00 € 
 
Sredstva se načrtujejo za povračilo stroškov operativnega delovanja enote in služb za civilno zaščito in 
sicer: tekoči stroški za delovanje ob primeru nesreč (hrana, drobni inventar), zavarovanje odgovornosti 
članov PGD-jev in članov občinskega štaba civilne zaščite, sredstva za morebitno redno izobraževanje 
članov civilne zaščite, sredstva za nakup potrebne opreme za delovanje štaba CZ. 
 
2. Poraba postavke 07312204 – Dejavnost ekipe prve pomoči bodo sredstva skupaj v višini 1.000,00 € 
 
Sredstva se bodo namenjala za izobraževanje in usposabljanje članov ekipe prve pomoči, ki je del 
civilne zaščite Občine Šmartno pri Litiji. 
 
3. Poraba postavke 07312205 – Dejavnost ekipe Gorske reševalne službe bodo sredstva skupaj v višini 
1.000,00 €  
 
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju programa dela Gorske reševalne službe – Društvo Ljubljana, 
skupina Zasavje, pri izvrševanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, predvsem vzdrževanju in nabavi 
potrebne reševalne opreme in vozil. 
 
4. Poraba postavke 07312206 – Dejavnost enote reševalnih psov bodo sredstva v višini 1.000,00 EUR  
 
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju opremljanja in usposabljanja članov ekipe Kluba vodnikov 

reševalnih psov Kranj, ki bo na podlagi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini 

Šmartno pri Litiji, št. 846-4/2022-5, z dne 11. 10. 2022, pogodbeno opravljal naloge iskanja zasutih v 

ruševinah.  

5. Poraba postavke 07312251 – Opremljanje enot in služb Civilne zaščite pa bodo sredstva skupaj v 
višini 7.000,00 € 
 
V letu 2023 bodo sredstva namenjena za nakup nujne opreme za delovanje civilne zaščite v občini 
(nakup zaščitne opreme ob epidemiji, protipoplavne vreče, pokrivna folija, potrošni material za delo 
članov,…) in nakup agregata za potrebe PGD Šmartno. 
 
6. Poraba postavke 07323201 – Dejavnost gasilske zveze in občinskih PGD: 72.000,00 € 
 
Na postavki so namenjena sredstva za redno delovanje Prostovoljnih gasilskih društev (Jablanica, 
Javorje, Kostrevnica, Liberga, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Primskovo, Vintarjevec in 
Zavrstnik) in Gasilske zveze Šmartno pri Litiji, in sicer za gašenje in reševanje v primeru požarov in 
prometnih nesreč, izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, izvajanje 
preventivnih nalog na nivoju teritorija društev, redno izobraževanja gasilcev, delo z mladino ter veterani, 
izvedbo tekmovanj za vse kategorije, zavarovane članov, gasilskih domov in gasilskih vozil, vzdrževanje 
tehničnih sredstev v okviru finančnih zmožnosti, izvajanje društvene dejavnosti z namenom vzpostavitve 
in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za pregled in 
vzdrževanje defibrilatorjev in sredstva za generalni servis opreme za tehnično reševanje PGD 
Kostrevnica. 
 
7. Poraba postavke 07323202 – Nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in 
pomoči: 4.500,00 € 
 
Sredstva iz naslova te postavke se zagotavljajo za povračilo nadomestila plače prostovoljnim gasilcem 
med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine, v skladu s področno zakonodajo. 
 



 

8. Poraba postavke 07323251 – Transfer požarnih taks: 15.000,00 € 
 
Na postavki so zagotovljena sredstva, ki jih občina tekom leta prejema iz državnega proračuna v obliki 
požarne takse in se uporabljajo za nakup opreme in investicije GZ in PGD-jev v občini, v skladu z 
odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v občini. 
 
9. Poraba postavke 07323252 – Sofinanciranje investicij in vzdrževanja gasilskih domov, vozil in 
opreme: 90.000,00 € 
 
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij prostovoljnih gasilskih društev, in sicer sofinanciranju 
nakupa vozila GVC 16/15 skupaj s predelavo in z drugostopenjsko homologacijo in pripadajočim 
elektroagregatom za PGD Šmartno, drugi del sofinanciranja. 
 
10. Poraba postavke 07323253 – Povračilo stroškov intervencij občinskih PGD: 16.000,00 € 
 
Sredstva iz naslova te postavke se zagotavljajo za nadomestitev in servisiranje uničene opreme na 
intervencijah. 
 
Skupaj je v proračunu občine za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih zagotovljenih 
213.720,00 € 
 
V primeru večje naravne ali druge nesreče, ko sredstva, zagotovljena na prej omenjenih proračunskih 
postavkah, ne zadoščajo, se za pokritje nastalih stroškov uporabljajo sredstva na postavki  – 
Proračunska rezerva. 
 
Postavka 23211019 – Proračunska rezerva 42.000,00 € 
 
 



 

C. Predviden letni načrt usposabljanja sistema sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Program je osnovan na podlagi točke 1. B sklopa programa porabe proračunske postavke 07312202 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne 
zaščite  
 
Trenutno stanje - pregled sil za ZRP: kadrovsko popolnjenost ter število usposabljanj. Izvleček skupne priloge načrtov po državni klasifikaciji prilog. 
 
P – 3 PREGLED SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ  
(RS/ REGIJE/ OBČINE: ŠMARTNO PRI LITIJI) 
 

P-3/A ENOTE ZA PRVO POMOČ 

ENOTE ZA PRVO POMOČ Ustanovitelj 
KADROVSKA POPOLNJENOST 

ZADOLŽITEV Z OSEBNO 
OPREMO 

ŠTEVILO USPOSOBLJENIH 
PRIPADNIKOV 

merila stanje merila stanje temeljno dopolnilno 

   1. ekipa Občina Šmartno pri Litiji 6 6 6 6 6 6 

SKUPAJ  6 6 6 6 6 6 

 
P-3/C TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE 

TEHNIČNO REŠEVALNE ENOTE  Ustanovitelj 
KADROVSKA POPOLNJENOST ZADOLŽITEV Z OSEBNO OPREMO 

ŠTEVILO USPOSOBLJENIH 
PRIPADNIKOV 

merila stanje merila stanje temeljno dopolnilno 

  vodstvo oddelka        

     1. ekipa Občina Šmartno pri Litiji 
– GZ Šmartno 

6 6 6 6 6 6 

SKUPAJ  6 6 6 6 6 6 

 
P-3/H SLUŽBA ZA PODPORO 

SLUŽBA ZA PODPORO Ustanovitelj 

KADROVSKA 
POPOLNJENOST 

ZADOLŽITEV Z OSEBNO OPREMO 
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH 

PRIPADNIKOV 

merila stanje merila stanje temeljno dopolnilno 

vodstvo službe Občina Šmartno pri Litiji 2 2 2 0 0 0 

ekipa za oskrbo in prevoze Občina Šmartno pri Litiji  4 0 4 0 0 0 

ekipa za psihološko pomoč Občina Šmartno pri Litiji – CSD Litija 4 0 4 0 0 0 

ekipa za administrativno, informacijsko in 
komunikacijsko podporo 

Občina Šmartno pri Litiji 4 0 4 0 0 0 

SKUPAJ  14 0 14 0 0 0 

 



 

P-3/N KOMISIJE ZA POPIS TER OCENO POŠKODOVANOSTI OBJEKTOV OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 
KOMISIJE ZA POPIS TER OCENO 

POŠKODOVANOSTI OBJEKTOV OB 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 

Ustanovitelj 
KADROVSKA POPOLNJENOST ZADOLŽITEV Z OSEBNO OPREMO 

ŠTEVILO USPOSOBLJENIH 
PRIPADNIKOV 

merila stanje merila stanje temeljno dopolnilno 

Komisija za ocenjevanje škode na stvareh Občina Šmartno pri Litiji 5 5 5 0 0 0  

SKUPAJ  5 5 5 0 0 0 

 
P-3/O   POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE, NJIHOVI NAMESTNIKI TER ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE 

POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE, NJIHOVI 
NAMESTNIKI TER ŠTABI CIVILNE 

ZAŠČITE 
Ustanovitelj 

KADROVSKA POPOLNJENOST ZADOLŽITEV Z OSEBNO OPREMO 
ŠTEVILO USPOSOBLJENIH 

PRIPADNIKOV 

merila stanje merila stanje temeljno dopolnilno 

poveljnik civilne zaščite Občina Šmartno pri Litiji 1 1 0 0 0 0 

namestnik poveljnika Občina Šmartno pri Litiji 2 2 0 0 0 0 

član štaba Občina Šmartno pri Litiji 4 4 0 0 0 0 

SKUPAJ  7 7 0 0 0 0 

 
 



 

 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da še niso kadrovsko usposobljeni/razporejeni: 
- P-3/H SLUŽBA ZA PODPORO: 0 usposobljenih od 0 razporejenih pripadnikov (0/14 kadrovska 

popolnjenost) 

- P-3/N KOMISIJE ZA POPIS TER OCENO POŠKODOVANOSTI OBJEKTOV OB NARAVNIH IN 

DRUGIH NESREČAH: 5 usposobljenih od 5 razporejenih pripadnikov (5/5 kadrovska popolnjenost) 

- P-3/O   POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE, NJIHOVI NAMESTNIKI TER ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE: 5 

usposobljenih od 7 razporejenih pripadnikov (5/7 kadrovska popolnjenost) 

Ekipa prve pomoči GZ Šmartno pri Litiji je kadrovsko popolnjena in usposobljena. Rdeči križ Litija ne razpolaga 
z zadostnimi kadri, ki jih more po pogodbi z občino zagotavljati in usposabljati. 
 
V letu 2023 bomo za voljo gornjih podatkov izvedli naslednja usposabljanja (skladno z možnostmi po Letnem 
programu usposabljanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR): 
Temeljna usposabljanja:  

1. Temeljno usposabljanje za službe za podporo (logistika in oskrba) za vsaj 5 pripadnikov, 
2. Uvajalno in temeljno usposabljanje za člane štaba CZ za vse člane štaba, 7 pripadnikov, 
3. Usposabljanje za vodenje intervencij po ICS/SVOD 10 pripadnikov. 

 
Skupaj bomo skušali usposobiti: 22 pripadnikov enot in služb CZ. 
 

Zap. 
št. 

Naloga Organizator Izvajalec 
Termin 
izvedbe 

1.  
Preverjanje in ažuriranje načrtov ZIR in 
prilog 

- strokovna služba 

- strokovna 
služba 

- štab CZ 
- Izpostava 

URSZR 
Ljubljana 

marec – 
december 

2.  

Pregled organiziranosti sistema zaščite, 
reševanja in pomoči v občini Šmartno 
pri Litiji, zamenjava in popolnitev 
posameznih enot in služb CZ, pregled 
opremljenosti CZ 

- strokovna služba 

- Izpostava 
URSZR 
Ljubljana 

- strokovna 
služba 

marec – 
julij 

3.  Usposabljanje članov štaba CZ - URSZR - URSZR 
marec – 
december 

4.  
Udeležba ekipe na regijskem 
preverjanju usposobljenosti ekip prve 
pomoči 

- Izpostava 
URSZR 

- OZRK Litija 
- strokovna 

služba 
maj – junij 

5.  Udeležba ekip na tekmovanjih 
- GZS 
- GZ Šmartno 
- OZRK 

- GZ Šmartno 
- PGD 
- RKS 

marec - 
oktober 

6.  
Seznanjanje občanov z ukrepi za 
zmanjšanje posledic naravnih ali drugih 
nesreč 

- URSZR 
- strokovna služba 
- GZ Šmartno 

- URSZR 
- strokovna 

služba 
- GZ Šmartno 

januar – 
december 



 

 
 

D. Predviden letni načrt usposabljanja GZ Šmartno pri Litiji – izvajalec javne gasilske 
službe 
 
Usposabljanje javne gasilske službe poteka po razpisanih programih Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze 
Šmartno pri Litiji ter internih usposabljanj in vaj po gasilskih enotah. Kadrovska popolnjenost in potrebe v javni 
gasilski službi so razvidna iz aplikacije Vulkan in je v pristojnosti Gasilske zveze. 

 

Zap. 
št. 

Naloga Organizator Izvajalec Termin izvedbe 

1.  
Usposabljanje pripadnikov 
gasilskih enot 

- GZ Šmartno 
- GZS 

- GZ Šmartno 
- GZS 

marec – 
december 

 

V skladu s programom dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2023 se bodo člani GZ Šmartno predvidoma 

udeleževali naslednjih izobraževanj, ki bodo organizirana na nivoju GZS, v kolikor bo dovolj prostih mest in v 

skladu z razpisom Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig; 

 

1. Temeljna usposabljanja: 

- tečaj za člane višjih poveljstev, 

- seminar za poveljnike gasilskih zvez. 

 

2. Osnovni tečaji specialnosti: 

- nevarne snovi, 

- tehnično reševanje, 

- predavatelj, 

- inštruktor, 

- mentor mladine, 

- dihalne naprave, 

- vodja članic, 

- požari v naravi, 

- za gašenje notranjih požarov (gašenje notranjih požarov) – modul A, 

- za gašenje notranjih požarov (gašenje notranjih požarov) – modul B, 

- za gašenje notranjih požarov (gašenje notranjih požarov) – modul C, 

- strojnik, 

- informatik. 

 

3. Obnovitveni tečaji specialnosti: 

- nevarne snovi, 

- tehnično reševanje, 

- dihalne naprave. 

 

4. Praktične vaje 

- delo z izolirnim dihalnim aparatom. 

 
5. Usposabljanje gasilcev 

- za vodje intervencij, 

- posvet za regijske poveljnike, 

- testiranje sodnikov. 

7.  
Obravnava izhodišč za pripravo 
delovnega programa za leto 2024 

- strokovna služba 
- strokovna 

služba in 
štab CZ 

december 



 

 

Člani GZ Šmartno se bodo udeleževali tudi naslednjih tečajev, ki bodo organizirana na nivoju posameznih GZ 

ali regije: 

- Tečaj za vodjo enote, 

- Tečaj za vodjo skupine, 

- Tečaj za operativnega gasilca, 

- Tečaj za bolničarja. 

 

Poleg tega se gasilci usposabljajo tudi na nivoju PGD in GZ Šmartno: 

- večina PGD organizira gasilske vaje 1 x mesečno, 

- GZ Šmartno bo organizirala 1 ali 2 vaji za vsa PGD (v mesecu oktobru na nivoju GZ za vseh devet PGD -

jev), 

- organizirana bo vaja za članice – gasilke, 

- skozi celo leto poteka usposabljanje gasilske mladine (gasilske vaje, osvajanje preventivnih značk).  

Zap. 
št. 

Naloga Organizator Izvajalec Termin izvedbe 

1.  Opremljanje gasilskih enot 
 

- GZ Šmartno 
 

- GZ Šmartno januar – december 

2.  Usposabljanje mladine 
- Izpostava URSZR 
- GZS 

- OŠ 
- GZ Šmartno 
- PGD 

marec– december 

- usposabljanje mladih gasilcev v varstvu pred požari (gašenje začetnih požarov, preprečevanje požarov, 

preventivno delovanje, seznanjanje z vzroki požarov),  

- usposabljanje mladih gasilcev v varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (kaj so naravne nesreče in 

katere vrste naravnih nesreč poznamo, kako ravnati ob naravnih nesrečah, kako preprečevati nadaljnjo 

škodo,…), 

- praktični prikazi gašenja za mlade gasilce, 

- priprava in izvedba tabora s ciljem seznanjanja mladih o gasilskih dejavnostih. 

 

PGD v GZ Šmartno se bodo udeleževali naslednjih tekmovanj: 

- občinsko gasilsko tekmovanje (sodelujejo mladina, člani in starejši gasilci), 

- regijsko gasilsko tekmovanje (sodelujejo mladina, člani in starejši gasilci), 

- občinski orientacijski tek za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti),  

- regijski orientacijski tek za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti), 

- državni orientacijski tek za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti),  

- občinski gasilski kviz za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti), 

- regijski gasilski kviz za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti), 

- državni gasilski kviz za gasilsko mladino (sodelujejo mladi gasilci od 7 do 18 leta starosti),  

- tekmovanje starejših gasilcev (sodelujejo starejši gasilci – veterani), 

- tekmovanje v hitrostnem spajanju sesalnega voda (sodelujejo člani). 

 

 

     Župan občine Šmartno pri Litiji: 

           Blaž Izlakar 


