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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O IZVAJANJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI ŽALEC V LETU 

2020 IN POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV 
OBČINE ŽALEC V LETU 2020 

 
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec 
(Ur. l. RS, št. 29/13) posredujemo: 
- poročilo o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 in  
- poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020. 

 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet se seznani s poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec v letu 2020 
in poročilom o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Posredovano: 

- naslovniku, po e-pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

 
 
  



 
POROČILO O IZVAJANJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI ŽALEC 

V LETU 2020 
 
Civilna zaščita (v nadaljevanju CZ) je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, 
zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V okviru 
svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti zagotavljajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami: 
 

 državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki; 

 prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne 
organizacije, ki opravljajo dejavnost pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

 javne reševalne službe; 

 gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije; 

 lokalne skupnosti in država. 
 
Občina je dolžna urejati in izvajati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem 
območju. V njeni pristojnosti je: 
 

 urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči; 

 spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o perečih nevarnostih; 

 zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom; 

 načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 

 izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; 

 organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju; 

 določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini; 

 zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč; 

 določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena; 

 usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi 
občinami in državo; 

 zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih 
nesreč; 

 določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini; 

 mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je na območju Občine Žalec zadolžen 
župan. Njegove naloge so: 
 

 skrb za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

 sprejem načrtov zaščite in reševanja; 

 določitev vrste in obsega sil za zaščito, reševanje in pomoč; 

 skrb za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč; 

 vodenje zaščite, reševanje in pomoči ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč; 

 skrb za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih 
ukrepih. 

 
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
župan imenuje poveljnika CZ občine. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih 
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pa se organizira štab CZ. 



 
Delo štaba CZ na območju Občine Žalec vodi poveljnik Civilne zaščite Robert Vasle, v njegovi 
odsotnosti pa namestnik poveljnika Aleš Uranjek. Štab ima še 8 članov, ki se imenujejo iz vrst 
strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju 
in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Člani štaba CZ Občine Žalec so: 
 

 Robert Vasle – poveljnik Civilne zaščite Občine Žalec; 

 Aleš Uranjek – namestnik poveljnika CZ OŽ; 

 Uroš Žibret – član, zadolžen za koordinacijo dela gasilcev; 

 Zvonko Kotnik – član, zadolžen za podporo in področje vzdrževanja in uporabe zaklonišč 
ter namestitve; 

 Uroš Sanda – član, zadolžen za področje poplav in plazov; 

 Primož Vasle – član, zadolžen za tehnično-reševalne enote (reševanje z višin in iz globin); 

 Janez Šalej – član in vodja službe za podporo; 

 Rok Repas – član za področje prve medicinske pomoči; 

 Janko Juhart – član za področje prve veterinarske pomoči; 

 Jože Sadnik – član za področje radiološke, biološke in kemijske zaščite; 

 Polona Smrkolj – članica, zadolžena za koordinacijo dela. 
 
Štab se aktivira, ko je obseg nesreče tako velik, da je ni mogoče obvladovati v okviru javnih služb. 
Za svoje delo je poveljnik CZ odgovoren županu. Poveljnik in člani štaba naloge opravljajo kot 
obvezniki sodelovanja v CZ. 

 
Sistem aktiviranja pripadnikov štaba CZ v primeru nastanka naravne ali druge nesreče je 
organiziran preko stalne dežurne službe Regijskega centra za obveščanje, ki o tem takoj seznani 
poveljnika CZ. Poveljnik se skupaj z odgovornimi osebami občine in glede na obseg nesreče 
odloči o aktiviranju celotnega štaba ali samo posameznih članov štaba CZ. 
 
Leto 2020 je bilo v mnogih pogledih drugačno kot smo bili vajeni doslej. Koronavirus  je  v naša 
življenja prinesel obilico novih in negotovih situacij, ki smo jih reševali skupaj glede na posamezno 
situacijo. 
 
V letu 2020 smo imeli redno sejo 9.3.2020 tik pred razglasitvijo epidemije ter zaradi prepovedi 
zbiranja dve korespondenčni seji. 
Štab je bil v preteklem letu aktiviran dvakrat. V prvem valu od 13. 3. 2020 do 30. 5. 2020 ter v 
drugem valu od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Štab je še vedno aktiviran. 
 
V spomladanskem času se je pojavil velik problem na področju dobave zaščitnih sredstev. Velike 
težave smo imeli predvsem z zagotavljanjem zaščite v ZD Žalec ter Domu Nine Pokorn Grmovje. 
Zato so nam v najhujših trenutkih pri tem pomagala tudi okoliška podjetja ter prostovoljci. Tako 
smo se lotili akcije izdelave zaščitnih mask. Nekaj blaga smo kupili, nekaj so ga darovala podjetja, 
pri šivanju pa so nam pomagali prostovoljci, predvsem vzgojiteljice Vrtcev občine Žalec. 
Kasneje smo opremo dobili s strani Ministrstva za obrambo, še vedno pa smo jo morali dokupiti. 
Za pomoč pri razkuževanju smo nabavili generatorje ozona, s katerimi smo pomagali in še 
pomagamo ZD Žalec, Domu Nine Pokorn Grmovje, Vrtcem Občine Žalec ter Društvu Eureka 
Želva. 
Štab CZ je pomagal tudi pri organiziranju prostovoljcev, ki prav tako pomagajo v ZD Žalec ter 
Domu Nine Pokorn Grmovje. 

 
Za usposabljanje in opremljanje enot in služb CZ so se v letu 2019 namenila sredstva za: 
 

1. Stroške  delovanja enot in služb Civilne zaščite (plačilo redne sejnine za člane Štaba 
Civilne zaščite OŽ ter plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje pripadnikov 
Civilne zaščite). 



 
2. Opremljanje enot in služb Civilne zaščite (SMS obveščanje o intervencijah na območju 

OŽ in nabave zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa (kirurške maske, razkužila, 
rokavic, termometrov); nabave polo majic z oznako civilne zaščite v času epidemije 
koronavirusa ter nakup tlačne škropilnice in nakup 4 kos generatorjev ozona za Štab CZ 
OŽ). 

 
3. Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij (sredstva so bila namenjena 

društvom vključenim v sistem ZIR: Kinološko društvo Pluton, Društvu za preiskovanje 
voda in Društvu radioamaterjev Žalec). 

 
4. Vzdrževanje javnih zaklonišč (za tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč – javno zaklonišče 

v občinski zgradbi in 2 javni zaklonišči v zgradbi Policije Žalec). 
 

5. Gorska reševalna služba Celje (sredstva so se namenila za sofinanciranje delovanja 
Gorske reševalne službe Celje). 

                                               
                                              
  Poveljnik Civilne zaščite 

Robert Vasle, univ. dipl. ing. str. 

          
 

 
 



POROČILO O DELU PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV  OBČINE ŽALEC  
V LETU 2020 

 
 
V Občini Žalec je ustanovljenih 15 prostovoljnih gasilskih društev, ki so z gasilskimi društvi občin 
Vransko, Tabor, Braslovče in Polzela povezana v Gasilsko zvezo Žalec. Od leta 2018 jo vodita  
predsednik Edvard Kugler in poveljnik Franc Rančigaj. Gasilska zveza ima sedež v Žalcu. Za 
delovanje Gasilske zveze občine namenjajo sredstva, ki so določena glede na število gasilskih 
društev v posamezni občini. 
 
Sestava Gasilskega poveljstva je naslednja: 
 

 Uroš Žibret kot poveljnik GPO 

 Klemen Herle kot namestnik poveljnika GPO 

 Janko Lupše kot podpoveljnik GPO 

 Gašper Pižorn kot poveljnik sektorja I. 

 Ludvik Meklav kot poveljnik sektorja II. 

 Jure Drobne kot namestnik poveljnika sektorja I. 

 Jože Selčan kot namestnik poveljnika sektorja II. 
 
Gasilska društva Občine Žalec so na osnovi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 
sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99) razvrščena v kategorije, katerim je 
prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost. Kategorije gasilskih društev 
so določene na podlagi skupnega števila točk, glede na: 
 

 število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem območju 
gasilske enote in 

 tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju gasilske enote. 
 
Na osnovi teh meril so prostovoljna gasilska društva Občine Žalec razvrščena v naslednje 
kategorije: 
 

 PGD Žalec je kot edino razvrščeno v najvišjo, to je  IV. kategorijo, in je zato določeno kot 
osrednja gasilska enota; 

 v III. kategorijo ni razvrščeno nobeno društvo; 

 v II. kategoriji so naslednja Prostovoljna gasilska društva: 
- Dobriša vas – Petrovče, 
- Griže, 
- Kasaze – Liboje, 
- Šempeter  in 
- Velika Pirešica. 

 v I. kategorijo pa so razvrščena naslednja Prostovoljna gasilska društva: 
- Arja vas, 
- Drešinja vas, 
- Gotovlje, 
- Levec, 
- Ložnica, 
- Ponikva, 
- Vrbje, 
- Zabukovica in 
- Zavrh pri Galiciji. 

 
V Gasilskemu poveljstvu Občine Žalec se zavedamo, da je poleg dobrega poznavanja gasilske 
stroke in usposobljenosti operativnih gasilskih članov še kako pomembna tehnična opremljenost. 



Zato s pomočjo občine vsako leto nabavimo nekaj gasilske zaščitne opreme, večji del sredstev 
pa občina nameni za sofinanciranje nabave gasilskih vozil. Na osnovi dogovora občina 
sofinancira lažja gasilska vozila v višini 50 odstotkov, težja vozila pa v višini 70 odstotkov 
vrednosti nabave vozila z nadgradnjo. 
 
V preteklem letu smo za področje požarne varnosti porabili 364.415,01 € sredstev, ki so se 
zagotovila iz proračuna Občine Žalec:  
 

 Sredstva v skupni višini 67.527,27 € so bila namenjena za: dotacijo oziroma delovanje 
prostovoljnih gasilskih društev v gasilskem poveljstvu Občine Žalec, ki je v letu 2020 skupaj 
znašala 42.793,40 €; povračila stroškov prostovoljnim gasilskim društvom v zvezi z 
usposabljanjem ali izvedbo gasilskih tekmovanj, za delovanje gasilske mladine, žena in 
veteranov, za servis in redno vzdrževanje komunikacijske opreme, za povračila stroškov 
opreme, poškodovane v intervencijah, popravila opreme kot tudi povračila stroškov polnjenja 
gasilnikov, uporabljenih na intervencijah, v višini 24.733,87 €; 

 V letu 2020 so bila Gasilski zvezi Žalec nakazana sredstva v skupni višini 49.023,45 €. 
Sredstva so bila porabljena za redno letno delovanje GZ Žalec in sofinanciranje zaposlitve 
strokovne sodelavke Gasilske zveze Žalec, plačilo pavšala za zavarovanje operativnih 
gasilskih članov v primeru poškodb pri opravljanju nalog zaščite in reševanja Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske 
domove in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih članov, 
gasilskih veteranov in otrok PGD Občine Žalec. 

 Sredstva v skupni višini 44.555,38 € so bila porabljena za plačilo sejnine članom Upravnega 
odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada v višini 555,38 € ter za 
sofinanciranje novega gasilskega avtomobila AC 35/100 za PGD Žalec v višini 44.000,00 €. 

 Sredstva v višini 5.794,75 € so bila porabljena za povračila oz. nadomestila plač operativnih 
gasilskih članov za čas usposabljanja, opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na 
intervencijah.  

 Za povračila stroškov zdravniških pregledov potrebnih za usposabljanje gasilcev operativcev 
so bila v letu 2020 porabljena sredstva v višini 3.355,02 €.  

 Sredstva v skupni višini 108.800,00 € so bila na podlagi letnega programa dejavnosti javne 
gasilske službe ter načrta razvoja in opremljanja PGD v Občini Žalec porabljena za 
sofinanciranje nakupa gasilskega vozila AC 35/100 za PGD Žalec ter za sofinanciranje 
nakupa gasilskega vozila AC 24/60 za PGD Gotovlje. 

 Na podlagi letnega programa dejavnosti javne gasilske službe ter načrta razvoja in 
opremljanja PGD v Občini Žalec so bila sredstva v skupni višini 65.049,48 € porabljena za 
financiranje gasilske zaščitne opreme za vseh 15 prostovoljnih gasilskih društev v skupni 
višini 45.000,00 € (3.000,00 €/društvo) ter za nakup opreme za polnilnico IDA aparatov v 
Gotovljah. 

 Sredstva v višini 631,31 € so se namenila povračilu stroškov udeležbe prostovoljnih gasilskih 
društev na različnih gasilskih tekmovanjih. 

 Sredstva v višini 3.739,56 € so bila porabljena za plačilo stroška sejnin rednih mesečnih sej 
članov Gasilskega poveljstva Občine Žalec. 

 V letu 2020 je bila razglašena epidemija. Sredstva v skupni višini 5.938,79 € so se namenila 
za prehrano Štaba CZ OŽ v času razglašene epidemije in izplačila nadomestil vseh 
vpoklicanih v Štab CZ OŽ. 

 Sredstva v skupni višini 10.000,00 € so bila nakazana za pomoč pri rekonstrukciji, adaptaciji 
ali gradnji gasilskih domov društvoma PGD Gotovlje in PGD Vrbje. 

 
V letu 2020 smo na območju Občine Žalec zabeležili 240 intervencij (vir: gasilski računalniški 
program VULKAN), in sicer: 
 
 
 



 

Naravne nesreče  93 
Druge nesreče  4 
Nesreče v prometu  7 
Požri in eksplozije  58 

Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi  2 
Najde NUS  0 
Tehnična in druga pomoč  69 
Nepotrebne oz. lažne intervencije  3 
Reševanja obolelih oseb 4 

 
Na 14-ih intervencijah (nesreče v cestnem prometu in zračnem prometu in nesreče z nevarnimi 
snovmi) so naša gasilska društva sodelovala skupaj z gasilci PGE Celje. 
 
Omeniti pa je potrebno, da so se po sklepu direktorja Uprave za zaščito in reševanje RS, 
prostovoljne enote med 6. 4. 2021 in 14. 5. 2020: 
 

1. v primeru prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi in reševanja na vodi v prvem 
pozivu alarmirale le teritorialne pristojne GEŠP enote;  

2. osrednjo enoto v občini oziroma druge gasilske enote, ki so z operativnimi gasilskimi načrti 
predvidene za hkratno aktiviranje ob prometnih nesrečah ali nesrečah z nevarnimi snovmi, 
lahko aktivirale le na podlagi odločitve vodje intervencije v drugem pozivu. 

 
Enako navodilo je bilo ponovno izdano 19.11.2020 in velja do preklica. 
 
Na vseh intervencijah je sodelovalo 2.688 gasilcev. 
 
Leto 2020 je bilo zanimivo iz več razlogov. Predvsem nas je v vsej svoji razsežnosti presenetila 
epidemija koronavirusa in njen vpliv na naše vsakdanje življenje. Niti v sanjah si nismo mogli 
predstavljati kaj vse se je naenkrat postavilo na glavo in s čim vse smo se bili primorani spopasti. 
Gasilci pa smo znani po svoji iznajdljivosti in prilagajanju, zato smo te težave uspešno reševali, 
se prilagodili ter življenje v gasilskih društvih organizirali na takšen način, da se je vzdrževala 
samo aktivnost operativnih enot. 
 
Želja nas gasilcev je, da bi bilo čim manj intervencij, a je žal v realnosti drugače. Kljub temu, ko 
nastopi intervencija in ko moramo hitro v akcijo, to znamo in zmoremo. To dokazujejo številke. 
Vedno pa se vprašamo kje lahko kaj izboljšamo in včasih tudi kje so meje našega dela. 
Prostovoljni gasilci v Občini Žalec smo sila, na katero se lahko naši občani in občanke vedno 
zanesejo, saj gasilci občanov ne delimo po barvi, bogastvu ali politični pripadnost. Dejstvo je, da 
smo prostovoljci, ki imamo svoje družine in obveznosti, vendar smo vedno pripravljeni pomagati. 
Za svoje delo ne pričakujemo denarja, ampak je dovolj beseda HVALA.  
 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ! 
 
 
Poveljnik  

Gasilskega poveljstva občine Žalec 
   Uroš Žibret, Višji gasilski častnik II. stopnje 

 


