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1. UMEŠČENOST GASILSTVA  V SISTEM  (ZIR)

V nacionalnem sistemu zaščite in reševanja je gasilstvo

najmočnejši podsistem opravljanja nalog zaščite, reševanja in

pomoči v republiki Sloveniji.

Temeljne naloge gasilstva so opredeljene v zakonih :

- Zakon o gasilstvu

- Zakon o varstvu pred požarom

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami



1.1  Zakon o gasilstvu
1. člen

(namen zakona)

Ta zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva.

2. člen

(definicija gasilstva)

(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (v nadaljnjem

besedilu: javna gasilska služba - JGS), katere trajno in nemoteno

opravljanje zagotavljajo občine in država.

(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem

interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih

nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene

brezplačno, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.



3. člen

(naloge gasilstva)

(1) 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.

Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih

nalog gasilskih organizacij.

(2) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot

pridobitne dejavnosti.



1.2  Zakon o varstvu pred požarom

1. člen

(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja sistem varstva pred požarom.

(2) Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje,

načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov

varstva pred požarom.

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov

za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L št.

183 z dne 29. 6. 1989) in delno Direktiva Evropskega parlamenta in

Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem

trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006).



2. člen

(dejavnosti varstva pred požarom)

(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične in

pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki,

ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnjujejo predpisane

pogoje.

(2) Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so

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.



3. člen

(javna služba)

(1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote, kot

obvezno javno službo.

(2) Zakon oziroma predpis samoupravne lokalne skupnosti

določa dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot

neobvezne javne službe.

(3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij ureja

poseben zakon - (Zakon o gasilstvu).



2. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. člen

(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne

dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem

besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje

števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih

posledic teh nesreč.

(3) Država, občine in druge samoupravne lokalne skupnosti (v

nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) organizirajo varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi.



(4) Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje,

izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

2. člen

(temeljne naloge sistema)

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po tem zakonu so:

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih

nesreč;

- preprečevanje naravnih in drugih nesreč;

- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter

dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;

- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;



- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik

pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;

- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu:

osebna in vzajemna zaščita);

- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;

- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;

- reševanje in pomoč;

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve

osnovnih pogojev za življenje;

- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;

- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami;

- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami;

- pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.



3. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI

• Nesreče, ki se pojavljajo zelo pogosto, posledice so lokalno 
omejene, prizadenejo predvsem posameznika;

• Nesreče, ki se pojavljajo poredko, posledice so obsežne in 
onemogočijo delovanje bistvenih delov družbe (potres, poplava, 
vihar in podobno);

• Nesreče, ki se dogajajo poredkoma in neposredno vplivajo  na 
socialno strukturo in imajo zelo hude posledice (jedrske nesreče). 



POTRES 

• Potres je posledica nenadnega premika tektonskih plošč nekje v
notranjosti Zemlje (hipocenter), vibracije se širijo na površje
(epicenter).

• Potrese delimo v tri skupine:

• Šibak potres, ki doseže do IV. stopnje EMS.

• Močnejši potres, ki doseže V. in VI. stopnjo EMS.

• Rušilni potres doseže VIII. ali višjo stopnjo po EMS.

Evropska potresna lestvica ali evropska makroseizmična

lestvica (angleško European Macroseismic Scale, kratica EMS) se
uporablja kot merska enota pri navajanju intenzitetne stopnje potresov.



Potresna ogroženost v Sloveniji 
Potresna opazovalnica 

Kog

Mednarodna oznaka 

KOGS

Opazovalnico sestavljata 

dva jaška. V seizmičnem 

jašku je nameščen 

senzor z zajemalno 

napravo, v pomožnem 

jašku pa 

brezprekinitveno 

napajanje in 

komunikacijska oprema 

za kontinuiran prenos 

podatkov po državnem 

računalniškem omrežju v 

center za obdelavo 

podatkov v Ljubljani.



POPLAVA 

• Poplava nastopi, kadar narasle vode prestopijo svoje bregove in 
zalijejo bližnje objekte ali naravno okolje.

• V Sloveniji je pet vodnih območij: Mura, Drava, Sava, Soča in 
vodno območje obalnega morja.

• Vodotok je lahko: gorski, dolinski ali ravninski.

Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih

padavin ali naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega

delovanja. K pojavu poplav vse bolj prispevajo tudi človekovi

posegi v naravo.



Opozorilna karta poplav v Sloveniji



TOČA 

• Toča je padavina v trdnem stanju, ki nastaja v oblakih v obliki 
ledenih kroglic.

• Velikost zrna toče so lahko premera do 1 cm, redkeje 2 do 3 cm, 
zelo redko pa tudi več.

• Drobna toča povzroča škodo na poljščinah, debelejša pa tudi na 
strehah objektov in avtomobilov ter na okenskih steklih.



ŽLED 

• Žled je zaledenela oblika padavin na tleh. To je enolična prevleka
ledu, ki se lepi na predmete in na zemeljsko površino.

• Žled nastane takrat ko se v nižinah zadržuje hladen zrak v
višinah pa topel zrak.

• Iz oblakov pada dež, ki na zemlji hipoma zmrzne.

• Na predmetih nastane enolična prevleka ledu.

• Zaradi teže ledu se lomijo veje ali trgajo električne žice.



SPOMLADANSKE POZEBE

• Spomladanske pozebe povzročajo spomladanske ohladitve, ki 
jih prinašajo kratkotrajni in nenadni vdori hladnega zraka.

• Prizadenejo manjša izpostavljena območja kot so doline ali tla 
pobočij.



VETER - VETROLOM

• Veter je naravno gibanje zraka.

• Veter povzročijo neenakomerno  razporejene zračne plasti z 
različnimi temperaturami in različnim tlakom.

• Burja piha s sunki, ki presegajo hitrost 200 km/h.

• Veter povzroča škodo v kmetijstvu in na zgradbah.



VISOK SNEG

• Sneg je padavina v trdnem stanju, ki nastaja iz ledenih kristalov v 
oblakih.

• Za nesrečo štejemo večje količine snežnih padavin, ki povzročajo
škodo s tem da onemogočajo redni promet, otežujejo preskrbo,
poškodujejo in porušijo strehe in šibkejše stavbe, trga električne
in druge vode, lomi drevje v sadovnjakih in gozdovih.



SUŠA 

• Suša je izredno stanje v naravi, ki nastane zaradi dolgotrajnega 
pomanjkanja vode v neki pokrajini.



EROZIJA TAL 

• Erozija je premikanje prsti zaradi vetra, vode, ledu, gravitacije ali 
delovanja živih organizmov, ki spreminjajo obliko zemeljskega 
površja.

• Erozija poteka v treh stopnjah:

• Delci prsti se ločijo od podlage.

• Voda, veter in drugi pojavi jih prenesejo na drugo lego.

• Na novi lokaciji ostanejo kot odloženi material.



ZEMELJSKI PLAZ 

• Zemeljski plazovi nastajajo največkrat na strmih pobočjih, če je
povezava med zgornjimi in spodnjimi plastmi zemlje šibka.

• Dež ali snežnica namočijo zgornjo plast zemlje, da postane
težka, voda oslabi tudi vezi in tako omogoči, da začne vrhnja
plast drseti v dolino.

• Zemeljski plaz je nevaren za vse objekte, ki stojijo na plazovitem
terenu.



SNEŽNI PLAZ 

• Snežni plaz nastane, če so v snežni odeji plasti le rahlo povezane in se 
zgornja plast odtrga in zdrkne po pobočju navzdol.

• Snežni plaz lomi drevje, poruši hiše, zasuje ceste in ogroža človeška 
življenja.

• Poznamo tri značilna območja plazu:

• Območje, kjer se snežni plaz utrga.

• Območje gibanja plazu.

• Območje odlaganja (kjer se plaz ustavi).



NALEZLJIVE BOLEZNI

• Nalezljive bolezni so vse tiste, ki se hitro prenašajo pri človeku, 
živali ali rastlinah.

• Prenos je možen s hrano, vodo, na dotik z izločki ali piki.

• Epidemija – nalezljiva bolezen pri ljudeh.

• Epizootija – nalezljiva bolezen pri živalih.

• Epifitija – nalezljiva bolezen rastlin.

• Pandemija – zavzame več držav, kontinentov.



POŽARI  

Požari na objektih:

• stanovanjski objekti,

• javni objekti,

• obrtne delavnice in trgovine,

• industrijski objekti.

Požari v naravnem okolju:

• na travnikih in pašnikih,

• v gozdu,

• na smetiščih in neurejenih deponijah. 



TEHNIČNE NESREČE 

Tehnične nesreče:

• v rudnikih,

• porušitve jezu ali vodnih pregrad,

• nesreče z nevarnimi snovmi,

• nesreče s prometnimi sredstvi na cestah, železniške nesreče, 
nesreče na rečnem ali pomorskem prometu, letalske nesreče,

• nesreče na žičnicah,

• nesreče v prostem času.



DRUGE NESREČE 

Druge nesreče so:

• Nepredvidena migracija prebivalstva (migranti, begunci).

• Množično nasilje (teroristični napadi, nogometni stadioni).

• Neposredna vojna nevarnost.

• Vojaški napad.



4. SISTEM JAVNEGA ARMIRANJA - SIJA 

• Alarmiranje se organizira kot enoten sistem javnega alarmiranja.

• Alarmiranje se izvaja na podlagi preverjenih obvestil ali na
zahtevo poveljnikov CZ ter drugih organov vodenja.

• Prebivalce se z alarmiranjem opozarja samo takrat, če
prebivalcev ni mogoče opozoriti na drug način.

Alarmiranje



Znaki za alarmiranje:

Opozorilo na nevarnost – enoličen zvok sirene, ki traja dve
minuti – se uporablja za napoved bližajoče se nevarnosti visoke
vode, požara, ekološke nesreče in drugih nesreč.



• Neposredna nevarnost – zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 
minuto – se uporablja ob nevarnosti poplave, večjem požaru, 
radiološki ali kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada 
ter ob drugih nevarnostih.



Konec nevarnosti – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund – se 
obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil 
dan znak za neposredno nevarnost.

Preizkus siren – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund – se 
opravlja vsako prvo soboto v mesecu ob 12 uri.



Posebna znaka za alarmiranje:

• Nevarnost nesreče s klorom – zvok sirene, ki traja 100
sekund: 30 sekund zavijajoč zvok sirene, 40-sekundni
enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se
uporabi ob uhajanju klora v okolje.



• Neposredna nevarnost poplavnega vala – zavijajoč zvok
sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z
vmesnimi 4-sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali
porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne.



5. NARAVNE IN DRUGE NESREČE NA OBMOČJU 

LOKALNE SKUPNOSTI  GZ Ormož  in GZ Središče ob Dravi

• Najbolj pogoste naravne in druge nesreče :

• Požari in tehnične nesreče (objekti, naravno okolje);

• Poplave (Trnava, Lešnica, Pušenski potok, Drava);

• Zemeljski plaz;

• Toča;

• Suša;

• Veter – vetrolom;

• Pozeba;

• Nalezljive bolezni.



6. REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE

Center za obveščanje Republike Slovenije (CoRS);

Območni centri za obveščanje:

- območni centri se aktivirajo in delujejo le ob večjih naravnih   

in drugih nesrečah ter v vojni;

Klicna številka centra za obveščanje je 112.

Regijski center za obveščanje ( ReCO ) deluje neprekinjeno 24/7.



Naloge centrov za obveščanje

• Zbiranje, obdelava in posredovanje informacij pomembnih za ZIR;

• Obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;

• Obveščanje in alarmiranje reševalnih služb ob nesrečah (gasilci, 
reševalci PMP / NMP in drugih služb);

• Druge naloge, ki so pomembne za sile na terenu (informacije, dodatna 
alarmiranja enot in služb za ZIR.



Literatura in viri:

- Fotografije in nekateri zapisi iz svetovnega spleta na različnih povezavah.

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

Gradiva za temeljne učne programe 

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

TEMELJNI PROGRAM ZA USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV,

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, oktober 2016

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje
http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje



