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1. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  
 

1.1. Pravna podlaga 
 
Občinski svet občine sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
podlagi prvega odstavka 6. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju 
Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 43/19) in druge alineje 33. člena Odloka o javni gasilski 
službi v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 43/19). 
 

1.2. Načrtovanje 
 
Na podlagi dopolnjene ocene ogroženosti za območje občine Gorenja vas - Poljane in državnih ter 
regijskih načrtov občina načrtuje:  

- načrt zaščite in reševanja za potres in poplave ter 
- delne načrte zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju, nesreči zrakoplova, pojavu posebno 

nevarnih bolezni živali, pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, jedrski 
ali radiološki nesreči, ob zemeljskem plazu in ob žledu.  

 
Občina sprejme tudi operativni gasilski načrt. 
 

1.3. Organiziranost sistema zaščite in reševanja  
 
S sklepom župana o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Gorenja vas - Poljane je 
določena naslednja organiziranost:  
 
ORGANI CIVILNE ZAŠČITE  
Za operativno strokovno vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 
sta imenovana:  

- poveljnika Civilne zaščite občine,  
- namestnika poveljnika Civilne zaščite občine.  

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v občini je imenovan:  

- štab Civilne zaščite občine.  
 
Za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gorenja vas - 
Poljane se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite:  

- dve ekipi za prvo pomoč,  
- enota za tehnično reševanje - ekipa za iskanje zasutih v ruševinah, 
- ekipa za reševanje na vodi in iz vode – v okviru PGD Gorenja vas, 
- služba za podporo – v okviru štaba Civilne zaščite.  

 
JAVNA GASILSKA SLUŽBA  
Lokalno javno gasilsko službo na območju občine opravljajo operativne gasilske enote prostovoljnih 
gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD):  

- prostovoljna gasilska enota PGD Poljane, kot osrednja gasilska enota III. kategorije,  
- prostovoljna gasilska enota PGD Gorenja vas, kot enota II. kategorije, 
- prostovoljna gasilska enota PGD Hotavlje, kot enota I. kategorije, 
- prostovoljna gasilska enota PGD Javorje, kot enota I. kategorije,  
- prostovoljna gasilska enota PGD Lučine, kot enota I. kategorije,  
- prostovoljna gasilska enota PGD Sovodenj, kot enota I. kategorije,  
- prostovoljna gasilska enota PGD Trebija, kot enota I. kategorije. 
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Enote iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter naravnih in drugih 
nesrečah na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe, v skladu z občinskimi načrti 
zaščite in reševanja in operativnim gasilskim načrtom na svojem območju in v drugih občinah, če 
zagotavljajo ustrezno intervencijsko pripravljenost na področju, ki ga pokrivajo.  
Vsa PGD opravljajo naloge prve pomoči v skladu z zakonom o gasilstvu in pravili gasilske službe.  
PGD Gorenja vas opravlja tudi naloge reševanja na vodi in iz vode. 
Vsa PGD, razen PGD Hotavlje, opravljajo tudi naloge prvih posredovalcev. 
PGD opravljajo naloge v skladu z njihovo usposobljenostjo in opremljenostjo.  
 
DRUŠTVA IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE  
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
v občini so določena naslednja prostovoljna društva in druge nevladne organizacije:  
- Rdeči križ Slovenije, krajevne organizacije območnega združenja Škofja Loka, za interventno 
nastanitev ter oskrbo s hrano, vodo ter drugimi življenjskimi potrebščinami;  
- Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Steg Poljanska dolina 1, za interventno 
nastanitev ter oskrbo s hrano, vodo ter drugimi življenjskimi potrebščinami;  
- Radioklub Poljanska dolina za pomoč pri vzpostavitvi komunikacij in obveščanja v primeru naravnih 
nesreč;  
- Jamarsko društvo Gorenja vas za reševanje v jamah;  
- Društvo gorska reševalna služba Škofja Loka za reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov ter 
reševanje v gorah.  
Obseg in način izvajanja nalog opravljajo v skladu z načrti zaščite in reševanja in sklenjeno pogodbo ter 
na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane.  
 
GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE  
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
v občini se sklene pogodbe o sodelovanju v sistemu civilne zaščite s posameznimi gospodarskimi 
družbami, javnimi zavodi in drugimi organizacijami. 
 
Na območju občine so določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije za opravljanje 
naslednjih nalog:  

- za tehnično reševanje, gradnjo in utrjevanje protipoplavnih nasipov, odpravo posledic naravnih 
in drugih nesreč, urejanje prevoznosti cest, podporo enotam javne gasilske službe: gospodarske 
družbe s področja gradbeništva, 

 
- za nudenje prve pomoči: nujna medicinska pomoč Škofja Loka in javna gasilska služba (prvi 

posredovalci), 
 
- za vzpostavitev ter vzdrževanje reda in varnosti: Policijska postaja Škofja Loka in Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo Vrhnika, 
 
- za interventno nastanitev ter preskrbo večjega števila poškodovanih: Osnovna šola Poljane s 

športno dvorano in Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas s športno dvorano, 
 
- za izvajanje evakuacije občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, za zagotavljanje prevoza 

občanov do začasnih nastanitev in oskrbe ogroženih: prevozna podjetja, 
 
- za nudenje prve socialne pomoči kot različnih oblik strokovne pomoči pri odpravljanju socialnih 

stisk in težav; sodelovanje pri izvajanju evakuacije, nastanitev in oskrbe ogroženih skupin 
prebivalstva in skrb za čimprejšnje normaliziranje pogojev za delo iz svoje pristojnosti na 
ogroženem območju: Center za socialno delo Gorenjska, Enota Škofja Loka,  
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- za zagotavljanje hrane, vode ter drugih življenjskih potrebščin za pripadnike Civilne zaščite, 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč in ogrožene v primeru naravnih nesreč: trgovska 
podjetja in gostinski obrati, 

 
- za obveščanje v primeru naravnih nesreč: Radio Sora, 
- za opravljanje nalog preverjanja ustreznosti pitne vode, zagotavljanje nadomestne vode v 

primeru kontaminacije vodnega omrežja, vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo in 
kanalizacijskega omrežja: režijski obrat občine, 

 
- za nujne odklope in priklope električne energije: Elektro Primorska d.d., Elektro Gorenjska d.d., 

Elektro Ljubljana d.d. 

 
Obseg in način izvajanja nalog opravljajo v skladu z načrti zaščite in reševanja in pogodbo ter na podlagi 
odločitve poveljnika Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane.  
 

1.4. Opazovanje, obveščanje in alarmiranje  
 
Uprava RS za zašito in reševanje postopoma prenavlja in prevzema sistem javnega alarmiranja na 
lokalnem nivoju. V letu 2020 je bila nameščena in prevzeta sirena na novem gasilskem domu v Gorenji 
vasi, v letu 2022 pa je načrtovana prenova in prevzem siren na lokacijah Gasilski dom Hotavlje, Kulturni 
dom Lučine in Gasilski dom Trebija. Preostale sirene do prenosa ostanejo v upravljanju občine.  

Za pokritost s signalom sistema zvez ZA-RE na širšem območju naše in sosednjih občin je poskrbljeno 
preko repetitorja na Lubniku. Pokritost s signalom sistema zvez v občini je dobra, razen na Sovodnju in 
na Fužinah, kjer bi lahko izboljšali pokrivnost signala z repetitorjem na Koprivniku. Težave pa 
predstavlja pokritost s signalom v Svislarski grapi in sosednjih grapah. 

Na območju občine Gorenja vas - Poljane so obstoječe sirene sistema javnega alarmiranja (z izjemo 
sirene v Javorjah, ki se proži le ročno) povezane v enotni državni sistem alarmiranja iz ReCO Kranj.  
 

1.5. Preventivni ukrepi  
 
Preventivni ukrepi:  

- redno dopolnjevanje načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje in opremljanje sil ZRP;  
- letni pregledi intervencijskih poti v bližini pomembnejših javnih objektov (šole, vrtci);  
- redno informiranje prebivalcev občine o aktivnostih na področju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

v občini; 
- letne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito 

predšolske in šolske mladine.  
 

1.6. Kadrovska popolnjenost enot, služb in drugih organizacij za ZRP  
 
Civilna zaščita  
Občinski štab Civilne zaščite in ekipi prve pomoči so dobro kadrovsko popolnjeni. Člane ekipe za iskanje 
zasutih v ruševinah je potrebno na novo imenovati. Potrebno je preveriti pripravljenost sodelovanja 
imenovanih poverjenikov in jih po potrebi na novo imenovati. 

Pogodbene organizacije in društva, določena za opravljanje nalog zaščite reševanja in pomoči, 
zagotavljajo kadrovsko popolnjenost.  
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Požarno varstvo  
Gasilske enote so kadrovsko popolnjene. Vse enote imajo glede na kategorizacijo zadostno število 
operativnih članov. S programi usposabljanj se načrtuje dodatno izobraževanje in popolnjevanje – 
zamenjave neaktivnih članov. V prihodnjih letih bo posebna pozornost namenjena nadgradnji in 
vključevanju članov z ustreznim predznanjem za posamezna področja delovanja.  
 

1.7. Usposobljenost pripadnikov enot, služb in drugih operativnih sestavov ZRP  
 
Civilna zaščita  
Novoimenovani štab Civilne zaščite se je v letu 2020 udeležil uvajalnega in temeljnega usposabljanja 
občinskih poveljnikov Civilne zaščite in članov štabov Civilne zaščite. V prihodnjih letih bo potrebno 
redno dodatno izobraževanje in usposabljanje poveljnika, njegovega namestnika in članov štaba CZ z 
namenom obnavljati znanja ter spremljati razvoj in tehniko.  

Trije člani ekipe za prvo pomoč morajo še opraviti tečaj in izpit za bolničarje, v prihodnjih letih pa je 
predviden obnovitveni tečaj za bolničarje tudi za ostale člane ekip za prvo pomoč ter usposabljanje za 
vodji ekip. Člani ekip za prvo pomoč bodo opravili tudi tečaj in izpit za prve posredovalce. Člani ekip za 
prvo pomoč se redno udeležujejo tudi vsakoletnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 

Po imenovanju ekipe za iskanje zasutih v ruševinah se bodo njeni člani udeležili vseh potrebnih 
usposabljanj in izobraževanj, prav tako tudi novo imenovani poverjeniki. 

Pridobljeno znanje bo potrebno letno preizkusiti na praktičnih vajah v sodelovanju za javno gasilsko 
službo in ostalimi enotami Civilne zaščite. 

 
Požarno varstvo  
Gasilci so za opravljanje nalog ustrezno usposobljeni v obsegu približno 70%. V zadnjem času je bilo pri 
usposabljanju veliko težav zaradi prenovitve programov usposabljanja s strani Gasilske zveze Slovenije. 
Poudarek se daje na usposabljanju mladega kadra z osnovnimi tečaji in tečaji specialnosti.  

Redno, vsaj vsako drugo leto, bo potrebno izpeljati usposabljanja za gasilca pripravnika, operativnega 
gasilca in višjega gasilca. Zaradi predvidene fluktuacije in dosedanjih zastojev pri izobraževanju obstaja 
možnost pomanjkanja vodilnega operativnega kadra, zato bo potrebna udeležba gasilcev na 
izobraževanju za nižjega gasilskega častnika, gasilskega častnika in višjega gasilskega častnika.  

Zaradi zahtevnosti nalog gasilcev se pojavljajo čedalje večje zahteve po usposabljanju na tečajih 
specialnosti kot so: nosilec dihalnega aparata (IDA), tehnično reševanje (TRE), nevarne snovi (NS), 
gašenje notranjih požarov A (GNP A), gašenje notranjih požarov B (GNP B), gašenje notranjih požarov 
C (GNP C), helikopter (HEL), tečaj za reševanje z višin, prvi posredovalci, prva pomoč, požari v naravi in 
drugi. 

Nekatere usposobljenosti, ki so jih gasilci pridobili, se preverjajo. In sicer za:  nevarne snovi obnovitveni 
(NS obn.), tehnično reševanje obnovitveni (TRE obn.), helikopter obnovitveni (HEL obn.), nosilec 
dihalnega aparata obnovitveni (IDA obn.) in prvi posredovalci obnovitveni. Preverjanja se izvajajo letno 
ali na več let, različno glede na posamezno specialnost. 

Število intervencij v katerih sodelujejo gasilci raste iz leto v leto. Seveda tudi operativci zapuščajo 
gasilsko dejavnost zaradi različnih razlogov in v gasilske vrste prihajajo novi člani, ki jih je potrebno 
usposobiti za zahtevne naloge, ki jih čakajo, zato je stalno usposabljanje in izobraževanje na področju 
požarnega varstva nujno potrebno. 
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1.8. Opremljenost pripadnikov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za ZRP  
 
Civilna zaščita  
V preteklem obdobju je bilo zelo malo poudarka danega na nakup potrebne opreme za delovanje 
pripadnikov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za ZRP. Zato je potrebno v prihodnjem 5-letnem 
obdobju poskrbeti vsaj za nakup osnovne osebne opreme pripadnikov Civilne zaščite. Osebna oprema 
zagotavlja osnovne pogoje za vpoklic pripadnikov Civilne zaščite in enot na usposabljanje in 
intervencije.   

Trenutno sta z osebno in skupno opremo najbolje opremljeni ekipi prve pomoči.  

Z osnovne osebno opremo pa se v prihodnjih letih načrtuje opremiti tudi poverjenike in ekipo za iskanje 
zasutih v ruševinah. Ekipi za iskanje zasutih v ruševinah bo potrebno zagotoviti tudi precizne 
elektronske inštrumente za odkrivanje zasutih v ruševinah. Načrtuje se tudi finančna pomoč PGD 
Gorenja vas pri nakupu čolna za reševanje na vodi in iz vode. Glavnino potrebnega tehničnega 
reševanja bodo v primeru naravnih nesreč zagotovili pogodbeni izvajalci, ki zagotavljajo gradbeno 
mehanizacijo in drugo splošno opremo potrebno za tehnično reševanje predvsem ob potresu ali pri 
poplavah.  

 
Požarno varstvo  
Gasilske enote v občini Gorenja vas - Poljane še niso v celoti opremljene z osebno zaščitno opremo, 
zato bo v prihodnjem 5-letnem obdobju potrebno nameniti več pozornosti in sredstev. V vsaki enoti 
mora biti desetina operativnih gasilcev opremljena z ustrezno ognjevarno obleko, čelado, čevlji in 
gasilskim pasom s predpisanim rokom uporabe za obleko 10 let, za čelado 15 let in škornje 5 let. 
Navedena življenjska doba gasilske opreme je v nekaterih društvih že presežena.  

Vsaka operativna enota ima minimalno štiri izolirne dihalne aparate (IDA), ki zagotavljajo ustrezno 
zaščito dihal gasilcev na intervencijah. Ob dejstvu, da so sodobni materiali iz katerih so izdelani 
predmeti, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju, vedno bolj nevarne ob gorenju, so posledično 
vedno bolj zahtevne tudi intervencije. Praktično več ni gasilske intervencije na katerih ni potrebno 
uporabljati IDA. Upoštevati je tudi, da IDA zapadejo rednim inšpekcijskim pregledom pri pooblaščenih 
serviserjih. 

Enote so z ustreznimi vozili popolnjene zadovoljivo. Staro in iztrošeno vozilo, potrebno menjave v 
prihodnjem 5-letnem obdobju je v osrednji enoti PGD Poljane.  

S sredstvi za komunikacijo je popolnjenost ustrezna. Potrebno bo zagotoviti dodatne radijske postaje 
(r/p), pozivnike za tiho alarmiranje operativcev in za opremo v primeru prehoda na sistem »TETRA«. 
Oprema terja tudi redno vzdrževanje in dobavo novih baterij, ki se z leti iztrošijo.  

Za posamezno specialno področje bo potrebno v naslednjem obdobju zagotoviti dopolnitev 
manjkajoče opreme v skladu z operativnih gasilskim načrtom.  

Potreba po opremljanju posameznih enot s specialno opremo (za zagotovitev samozadostnosti) se je 
do sedaj pokazala pri večjih intervencijah na območju občine, ko ni mogoče računati na pomoč 
sosednjih občin oziroma države (poplave in žled 2014).  

Potrebno je poskrbeti da se primanjkljaj navedene opreme in zagotovitev iztrošene izvaja kontinuirano 
in s tem zagotavlja ustrezno operativno sposobnost enot, predvsem pa zagotavlja ustrezno varnost za 
gasilce operativce. 
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1.9. Ogroženost v obdobju 2013 - 2019  
 
Število gasilskih intervencij, udeleženih gasilcev in opravljenih ur v obdobju 2013 – 2019: 

leto 2013 - 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

št. akcij 517 51 60 139 70 77 58 62 

št. gasilcev 5.820 410 459 1.021 560 657 2.445 268 

porabljene  ure 30.612 660 1.104 2.142 1.430 1.507 21.485 2.284 

 
V obdobju od leta 2013 do 2019 je bilo skupno 517 intervencij v katerih je sodelovalo 5.820 gasilcev. 

Najpogostejše intervencije so bile ob požarih na objektih (stanovanjski objekti, gospodarska poslopja, 
kozolci, pomožni objekti, dimniški požari) in ob nesrečah v cestnem prometu. Velik del intervencij 
pripada tudi gozdnim in travniškim požarom in v zadnjem času tudi aktiviranju prvih posredovalcev. 
Večje nesreče na območju naše občine z velikimi materialnimi posledicami pa so bili predvsem poplave 
in žled v letu 2014. 
 

2. NAČRTOVANI PETLETNI PROGRAM  
 

2.1. Ocena ogroženosti za plansko obdobje  
 
Območje občine Gorenja vas – Poljane je območje s srednjo potresno nevarnostjo, razvrščena je v 4. 
razred ogroženosti. Čeprav potresi v občini Gorenja vas – Poljane ne dosegajo prav velikih vrednosti 
magnitude, so lahko njihovi učinki zelo hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. Ob potresu določene 
jakosti bi bil prizadet le del prebivalcev in ne vsi, ki živijo v območju določene intenzitete. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti krepitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč, saj primerjava podatka o 
potrebnem številu reševalcev in dejanskim številom reševalcev v enotah za zaščito, reševanje in pomoč 
ni ugoden. V primeru, da bi potres prizadel širše območje bi v prvem času po dogodku morali za 
reševanje poskrbeti predvsem sami s svojimi silami in tehniko, šele kasneje bi lahko računali na pomoč 
na regijski in državni ravni. Potresov ni možno preprečiti, lahko pa se zmanjša njihove posledice na 
sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso bili projektirani in 
grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so izpostavljeni precej večjemu 
potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja kot pri objektih, zgrajenih po 
predpisih. 
 
Požarna ogroženost ostaja na ravni dosedanje. Požari v naravnem okolju in na prostem sicer niso 
pogosti, lahko pa ogrožajo naravno okolje, infrastrukturo, življenje živali in ljudi.  Požari na objektih 
postajajo vse zahtevnejši za posredovanje zaradi novih gradbenih in pohištvenih materialov, ki ob 
gorenju tvorijo nevarne snovi in zelo visoke temperature. Na območju občine je tudi vedno več 
objektov s sončnimi elektrarnami, ki zahtevajo posebno tehniko gašenja.  
 
V zadnjih letih se krepi razmišljanje, da je treba aktivnosti in ukrepe usmeriti od zagotavljanja poplavne 
varnosti proti zavedanju, da poplave so in bodo naravni pojav, ki se ga ne da preprečiti, da pa je poplave 
do določene mere možno obvladati in se nanje tudi čim bolj učinkovito pripraviti. Uspešno delovanje 
v tej smeri ne vključuje samo izvajanja gradbenih ukrepov kot so gradnja raznih vodnogospodarskih 
oziroma protipoplavnih ureditev oziroma objektov, temveč tam, kjer je to mogoče, tudi izvajanje 
predvsem t. i. negradbenih ukrepov. Mednje spada npr. aktivno spodbujanje ogroženih, da svoje 
premoženje zavarujejo tudi za primere te nevarnosti ali pa tudi bolj aktivno varovanje razlivnih površin 
voda in omejevanje vnosa dodatnega škodnega potenciala na poplavna območja v procesih 
prostorskega načrtovanja, umeščanja objektov v prostor in graditve objektov. 
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Zemeljski plazovi predstavljajo takoj za potresi in poplavami tretjo največjo naravno ogroženost 
človeka in njegovega okolja. Večina plazov je posledica delovanja drugih nesreč na okolje, predvsem 
dolgotrajnih deževij (plazovi manjšega obsega), večji plazovi pa nastopajo kot posledica rušilnih 
potresov v kombinaciji z dolgotrajnimi deževji. 
 
Izhajajoč iz ugotovljene ogroženosti zaradi žleda, je treba za zmanjšanje posledic pojavljanja žleda v 
prihodnosti največje napore in pozornost usmeriti v načrtovanje in pospeševanju investicij predvsem 
na področju preventive, izvajanje preventivnih ukrepov in ukrepov za pripravljenost. Kar se tiče 
področij, na katerih bi bilo navedeno potrebno prednostno izvajati, gre predvsem za področje 
elektroenergetske in železniške infrastrukture ter gozdarstva. Ne glede na izvedene ukrepe bo žled tudi 
v prihodnosti še vedno povzročal posledice in škodo, zato je ustrezno pozornost treba nameniti tudi 
načrtovanju ustreznega odziva na nesrečo. 
 
Čedalje pogostejše in bolj intenzivno ogrožajo tudi nalezljive bolezni pri ljudeh ter nevarne bolezni pri 
živalih, ki se pojavljajo v novih, spremenjenih in nevarnejših oblikah.   
 

2.2. Organizacijski vidik  
 
Na podlagi dopolnjene ocene ogroženosti so v izdelavi načrti zaščite in reševanja. Ocena ogroženosti 
in vsi potrebni načrti zaščite in reševanja občine Gorenja vas – Poljane bodo tako v letu 2021 ažurirani 
in usklajeni z regijsko oceno ogroženosti in regijskimi načrti zaščite in reševanja. Po njihovem sprejetju 
v letu 2021 bodo posamezni segmenti lahko preverjeni na rednih letnih vajah sistema ZRP.  

Za občino Gorenja vas – Poljane se v celoti izdelajo načrti zaščite in reševanja ob potresu in poplavah 
in delni načrti zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju, posebno nevarnih boleznih živali, 
jedrski ali radiološki nesreči, nesreči zrakoplova, zemeljskih plazovih, pojavu nalezljivih bolezni pri 
ljudeh in ob pojavu žledu. 

Z reorganizacijo organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in Pravilnikom o kadrovskih in 
materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite so nekatere naloge dolžnostnih enot 
Civilne zaščite s sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini Gorenja vas - Poljane, prenesene na javne službe, društva in druge 
organizacije, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči.  

Tehnično reševanje iz ruševin ali ob poplavah je naloga pogodbenih organizacij s področja gradbeništva  
in javne gasilske službe, naloga oskrbe z živili in prehrano sil ZRP in ogroženega prebivalstva (gostinski 
obrati in trgovine v občini), naloge reševanja na vodi in iz vode PGD Gorenja vas.  

Oprema za opravljanje teh nalog je obstoječa oprema podjetij, društev in drugih organizacij, ki jo 
uporabljajo pri vsakodnevni dejavnosti. 

Potrebne sile za ZRP, njihovo usposobljenost in opremljenost pa je potrebno zagotoviti v skladu z 
Uredbo o organiziranju, usposabljanju in opremljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in Pravilnikom 
o kadrovski in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.  

2.3. Materialno finančni vidik  
 
Finančni programa zagotavljanja delovanja sistema zaščite in reševanja na območju občine je razdelan 
in predstavljen v sedmih sklopih za področje civilne zaščite in požarnega varstva:  

1. preventivni ukrepi  
2. usposabljanja  
3. opremljanje  
4. investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin  
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5. vzdrževanje opreme in sredstev  
6. nakup vozil  
7. redna dejavnost  

 

2.3.1 Civilna zaščita  
 

2.3.1.1 Preventivni ukrepi  
 
V okviru vsakoletnih akcij se bo izvajalo:  
- letne aktivnosti informiranja občanov o preventivi in osebni in vzajemni zaščiti občanov, 
- tečaje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja. 
 
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 1.500,00 EUR (300,00 EUR letno). 
 

2.3.1.2 Usposabljanje  
 
V plan usposabljanj pripadnikov enot in služb CZ so zajeta usposabljanja in izobraževanja občinskega 
štaba za civilno zaščito, ekip prve pomoči, poverjenikov ter ekipe za iskanje zasutih v ruševinah. 

Načrtujejo se tudi letne izvedbe vaj na podlagi posameznih občinskih načrtov zaščite in reševanja, in 
sicer v sodelovanju z javno gasilsko službo, društvi in pogodbenimi organizacijami, ki opravljajo 
določene naloge zaščite, reševanja in pomoči. Namen vaj je preveriti načrte zaščite in reševanja in 
posameznih segmentov delovanja sistema. 

 
Tabela 1: PLAN USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV ENOT IN SLUŽB CZ 

VRSTA IZOBRAŽEVANJA 2021-2025 
2021 2022 2023 2024 2025 

članov članov članov članov članov 

dopolnilno usposabljanje poveljnikov in članov štaba CZ  
(ob različnih naravnih in drugih nesrečah) 

  7 7 7 7 

dopolnilno usposabljanje - vodenje in skupinska dinamika  7     

uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov  4     

usposabljanje za pripravo in izvedbo vaj na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 

  4    

Usposabljanje uporabnikov radijskih postaj in skrbnikov  
v sistemih zvez ZA-RE, ZA-RE+ 

   16   

dopolnilo usposabljanje o odnosih z javnostmi ob nesrečah  1     

tečaj za bolničarja PP  3     

dopolnilno usposabljanje bolničarjev   2 2 2 2 

tečaj za vodje ekip PP  2     

uvajalno in temeljno usposabljanje geofonistov tehnično-
reševalne enote 

 4     

dopolnilno usposabljanje geofonistov tehnično-reševalne 
enote 

  4   4 

tečaji za certificirane prve posredovalce - ekipa PP   9    

vaje za posamezne vrste nesreč po občinskih načrtih ZiR    50 50 50 50 

SKUPAJ v EUR: 6.850,00 1.600,00 2.400,00 1.250,00 750,00 850,00 
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2.3.1.3 Opremljanje  
 
V plan nabave opreme je vključena nujno potrebna oprema za delovanje občinskega štaba za civilno 
zaščito, ekip prve pomoči, poverjenikov ter ekipe za iskanje zasutih v ruševinah na podlagi Pravilnika o 
kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.  

V okviru opremljanja so zajeta tudi društva in pogodbene organizacije, ki opravljajo določene naloge 
zaščite, reševanja in pomoči (Radioklub Poljanska dolina, Društvo gorska reševalna služba, PGD 
Gorenja vas – reševanje na vodi in iz vode, Jamarsko društvo, Združenje skavtov). 

Tabela 2: PLAN NABAVE OPREME ZA ENOTE IN SLUŽBE CZ IN POGODBENIH ORGANIZACIJ 

ENOTA ALI SLUŽBA 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

poveljnik, namestnik poveljnika, OŠ CZ 12.593,00 9.214,00 829,00 2.550,00 - - 

ekipa za prvo pomoč 2.650,00 350,00 1.050,00 950,00 150,00 150,00 

poverjeniki 2.952,00  - 2.952,00    -  - 

ekipa za iskanje zasutih v ruševinah 4.296,00  -  - 4.296,00  -  - 

reševanje na vodi in iz vode 8.000,00  - -   - 4.000,00 4.000,00 

pogodbene organizacije 9.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

SKUPAJ v EUR: 39.491,00 11.364,00 6.631,00 9.596,00 5.950,00 5.950,00 

  

2.3.1.4 Investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin  
 
V planskem obdobju je predvidena ureditev skladišča opreme Civilne zaščite v Zdravstveni postaji 
Gorenja vas. 
 
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 6.000,00 EUR (v letih 2022 in 2023).  
 

2.3.1.5 Vzdrževanje opreme in sredstev za ZRP  
 
Sredstva se namenijo za nadomestitev uporabljenega materiala (zamenjava pretečenega materiala, 
menjava uporabljenih elektrod in menjava iztrošenih baterij na defibrilatorjih, servis defibrilatorjev, če 
bo le-ta potreben) v sistemu posredovanja v nujni medicinski pomoči. 
 
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 10.000,00 EUR (2.000,00 EUR letno).  
 

2.3.1.6 Nakup vozil  
 
Na področju Civilne zaščite v naslednjem petletnem obdobju ne načrtujemo nakupa vozil. V primeru 
potrebe po vozilih, bi le te zagotavljali iz voznega parka pogodbenih organizacij.  
 

2.3.1.7 Redna dejavnost  
 
Za redno in učinkovito funkcioniranje sistema ZRP je potrebno zagotoviti:  
- stroški redne dejavnosti sistema ZRP,  
- nezgodno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti pripadnikov CZ, 
- zagotovitev refundacije osebnega dohodka ob intervencijah in usposabljanjih,  
- sejnine članov OŠ CZ. 
 
Ocenjena vrednost za plansko obdobje je 15.000,00 EUR (3.000,00 EUR letno).  
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2.3.2 Požarno varstvo  
 
V nadaljevanju so načrtovana sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev v Občini Gorenja vas – Poljane na način, da se zagotovijo standardi za redno 
delovanje sistema zaščite in reševanja, ki izhaja iz veljavne zakonodaje in pogodbe o izvajanju javne gasilske službe.  
Pri oceni za pripravo finančnega plana so povzete cene materiala iz dobav v zadnjem letu. Količine pa so povzete izkazanih potrebah gasilskega poveljstva 
občine Gorenja vas - Poljane. 
 

2.3.2.1 Preventivni ukrepi 
 
V okviru preventivne dejavnosti se izvajajo: 
- letni pregledi intervencijskih poti v bližini pomembnejših javnih objektov (šole, vrtci);  
- letne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito predšolske in šolske mladine v sodelovanju s šolami in vrtci;  
- preventivne aktivnosti in akcije v mesecu oktobru - mesecu požarne varnosti.  
 
Tabela 3: PREVENTIVNI UKREPI 

PREVENTIVNI UKREPI 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

preventivno delo 5.400,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 2000,00 

SKUPAJ v EUR: 5.400,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 2000,00 

 

2.3.2.2 Usposabljanje  
 
Načrtovana so osnovna izobraževanja, izobraževanja specialnosti, ki se izvajajo na različnih nivojih (PGD, GPO, Gasilka zveza Škofja Loka, GZS …) kot so delo na 
višini, delo z nevarnimi snovmi, uporaba izolirnih dihalnih aparatov in delo z njimi, delo napadalnih skupin v objektih modul A in modul B, … Poleg osnovnih 
izobraževanj je potrebno zaradi pomanjkanja kadra še posebej dati poudarek na usposabljanju gasilskih vodij, nižjih gasilskih častnikov, gasilskih častnikov in 
višjih gasilskih častnikov. 
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Seznam načrtovanih usposabljanj za obdobje 2021 – 2025 

vrsta usposabljanja število  članov vrsta usposabljanja število  članov 
nevarne snovi (NS) 7 tehnično reševanje obnovitveni (TRE obnovitveni) 40 

nevarne snovi obnovitveni (NS obnovitveni) 14 strojnik 30 

gašenje notranjih požarov A (GNP A) 30 mentor mladine 7 

gašenje notranjih požarov B (GNP B) 20 vodja članic 7 

gašenje notranjih požarov C (GNP C) 15 vodja intervencij 7 

helikopter (HEL) 14 informatika 7 

helikopter obnovitveni (HEL obnovitveni) 14 požari v naravi 7 
sodnik GŠTD 7 preventivec 2 

sodnik GŠTD obnovitveni 16 inštruktor 5 

tečaj za reševanje z višin 5 predavatelj 4 

prvi posredovalci 50 gasilec pripravnik 150 

prvi posredovalci obnovitveni 500 operativni gasilec 100 

prva pomoč 21 višji gasilec 70 

motorna žaga 21 nižji gasilski častnik 35 
nosilec dihalnega aparata (IDA) 40 gasilski častnik 20 

nosilec dihalnega aparata obnovitveni (IDA obnovitveni) 70 višji gasilski častnik 4 

tehnično reševanje (TRE) 21   

 

Tabela 4: USPOSABLJANJE 

USPOSABLJANJA 2021 - 2025 2021  2022 2023 2024 2025 

izobraževanja 45.081,00 10.182,00 8.439,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 

izobraževanje specialnosti 9.380,00 1.750,00 1.960,00 1.750,00 1.960,00 1.960,00 

SKUPAJ v EUR: 54.461,00 11.932,00 10.399,00 10.570,00 10.780,00 10.780,00 

  

2.3.2.3 Opremljanje  
 
Področje zajema opremo in sredstva, ki so nujna za uspešno in varno delo gasilcev na vajah, izobraževanjih in intervencijah, kar pa ne more biti vedno vnaprej 
načrtovano. 

Na podlagi Zakona o gasilstvu, ki nalaga lokalni skupnosti organiziranje in izvajanje požarne varnosti, ter zagotavljanje finančnih sredstev, ter Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, je predvidena nabava opreme po merilih, ki jih je Gasilska zveza Slovenije 
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pripravila za minimalno zagotavljanje sil in opremljenost po posameznih kategorijah gasilskih enot. Oprema mora biti preverjena, tipizirana in mora ustrezati 
tudi zahtevnim standardom in predpisani življenjski dobi. 

 
Tabela 5: OPREMLJANJE 

OPREMLJANJE 2021 – 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

KGP-A Dvodelna obleka za gašenje gozdnih požarov 11.000,00 5500,00 - 5500,00 - - 

gasilska zaščitna obleka 65.450,00 18.700,00 9.350,00 18.700,00 9.350,00 9.350,00 

gasilska čelada 20.790,00 5.940,00 2.970,00 5.940,00 2.970,00 2.970,00 

gasilski škornji 13.900,00 44300,00 1.680,00 44300,00 1.680,00 1.680,00 

gasilska zaščitna čelada - gozdni požari 4.400,00 2200,00 - 2200,00 - - 

gasilske zaščitne rokavice 2.200,00 1100,00 - 1100,00 - - 

rokavice za tehnično reševanje 1.100,00 550,00 - 550,00 - - 

gasilski zaščitni pas 1.100,00 550,00 - 550,00 - - 

izolirni dihalni aparat 5.500,00 1100,00 1.100,00 1100,00 1.100,00 1.100,00 

druga osebna zaščitna oprema 44.550,00 8910,00 8.910,00 8910,00 8.910,00 8.910,00 

SKUPAJ v EUR: 169.990,00 48.980,00 24.010,00 48.980,00 24.010,00 24.010,00 

 

2.3.2.4 Investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin  
 
Predvidena sredstva so prvenstveno namenjena novogradnjam in večjim investicijskim vzdrževalnim delom na obstoječih objektih. V okviru poveljstva občine 
Gorenja vas - Poljane je sedem objektov – gasilskih domov, od tega PGD Gorenja vas zaključuje gradnja novega doma, predvidena ja gradnja novega doma 
PGD Javorje, prizidek v PGD Poljane in večja investicijska vzdrževalna dela v objektih ostalih društev. Višina dejansko potrebnih sredstev v posameznem letu 
se določi z vsakokratnim proračunom občine. 
 
Tabela 6: INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 2021 - 2025 2021  2022 2023 2024 2025 

gasilski domovi (novogradnje in investicijska vzdrževalna dela) 220.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 

SKUPAJ v EUR: 220.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 
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2.3.2.5 Vzdrževanje opreme in sredstev za ZRP  
 
Redno se zagotavlja servisiranje in vzdrževanje gasilskih črpalk, vrvne tehnike, vozil, vzdrževanje sistemov zvez ZA-RE, predviden je prehod na novi sistem zvez 
TETRA. Redni inšpekcijski pregledi jeklenk za izolirne dihalne aparate (IDA), menjava zraka v jeklenkah izolirnih dihalnih aparatih, čiščenje gasilskih oblek. Večji 
strošek predstavljajo tudi redni servisi in tehnični pregledi vozil.  

 

Tabela 7: VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV 

VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV  2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

servis radijskih postaj, pozivnikov 7.700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.750,00 1.750,00 

polnjenje jeklenk IDA 5.460,00 840,00 840,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

servisiranje IDA 15.750,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 

servis črpalk 7.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

servis gasilskih vozil 49.500,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 

čiščenje gasilskih oblek 16.750,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 

SKUPAJ v EUR: 102.660,00 20.140,00 20.140,00 20.560,00 20.910,00 20.910,00 

 

2.3.2.6 Nakup vozil  
 
Pri načrtovanju nabav vozil in skupne zaščitne opreme je vodilo načrtno, varno, dogovorjeno in učinkovito delo. V planskem obdobju sta predlagani vozili za 
zamenjavo vozili osrednje enote, ki sta, kljub rednemu vzdrževanju in trudu članov, za intervencijske vožnje že nevarni in ogrožata življenja naših članov. 

V letu 2022 se načrtuje sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila GVM-1 za PGD Poljane. Obstoječe vozilo je staro že 13 let, predvidena amortizacijska 
doba po GZS je 5 let.   

V letih 2024 in 2025 se načrtuje sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila GVC za PGD Poljane, ki je osrednja enota. Obstoječe vozilo bo staro preko 25 
let in društvu, glede na kategorizacijo, takšno vozilo tudi pripada. 

V letih 2021 in 2023 se načrtuje nakup novih gasilskih motornih črpalk za 6 PGD. Vsa navedena društva imajo črpalke, ki so že sedaj precej starejše od 
predvidene življenjske dobe 25 let. PGD Sovodenj je novo motorno črpalko, zaradi okvare, ki je ni bilo mogoče odpraviti, nabavilo v letu 2020. 
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Tabela 8: NAKUP VOZIL IN ČRPALK 

NAKUP VOZIL in ČRPALK 2021-2025 2021 2022 2023 2024 2025 

PGD Gorenja vas 8.000,00   8.000,00   

PGD Hotavlje 8.000,00   8.000,00   

PGD Javorje 8.000,00 8.000,00     

PGD Lučine 8.000,00   8.000,00   

PGD Poljane 158.000,00 8.000,00 50.000,00  50.000,00 50.000,00 

PGD Sovodenj -      

PGD Trebija 8.000,00 8.000,00     

SKUPAJ v EUR: 198.000,00 24.000,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

2.3.2.7 Redna dejavnost  
 
Redna dejavnost zajema stroške za tekoče vzdrževanje prostorov in nakup drobnega inventarja. Za čas intervencij, izobraževanj, zdravniških pregledov, 
posvetov in podobnega je potrebno povrniti stroške na podlagi zahtevkov delodajalcev za nadomestilo osebnega dohodka zaposlenih gasilcev. Ob daljših 
intervencijah je potrebno za udeležence zagotoviti tudi prehrano, prav tako tudi ob udeležbi na izobraževanjih. 

Stroški za redno dejavnost obsegajo tudi zavarovanja: članov – mladina, operativci, veterani, odgovornost na intervencijah; gasilskih domov – vlom, 
odgovornost, stekla; vozil – osnovno, kasko tudi za vgrajeno opremo. 

Krijejo se stroški organizacij in izvedbe številnih tekmovanj, na katerih članih PGD v občini dosegajo izvrstne rezultate in na tak način v širšem prostoru 
predstavljajo tako občino Gorenja vas – Poljane kot Slovenijo. 

Društvom se krije stroške za porabljeno gorivo vozil, črpalk in agregatov po predloženih računih. 

Skladno z zakonodajo morajo vsi operativni gasilci opraviti tudi zahtevne zdravniške preglede. V kolikor zdravniških pregledov nimajo opravljenih, se ne smejo 
udeleževati niti intervencij niti izobraževanj. 

Za hitrejše in širše pokrivanje potreb po čim hitrejšem prihodu operativnih članov na kraj intervencije predstavlja strošek tudi SMS pozivanje. 
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Tabela 9: REDNA DEJAVNOST 

REDNA DEJAVNOST 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

delovanje GZ Škofja Loka za GPO GVP 45.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

refundacija osebnega dohodka (intervencije, izobraževanje)  20.825,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 

zavarovanja (vozila, domovi, vlom, odgovornosti) 42.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

SMS pozivanje 6.300,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 

tekmovanja 12.250,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 

gorivo 17.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

prehrana na izobraževanjih, vajah 3.080,00 539,00 539,00 539,00 924,00 539,00 

nepredvideni stroški pri rednem delu 12.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

zdravniški pregledi 20.300,00 3.500,00 3.500,00 4.200,00 4.200,00 4.900,00 

SKUPAJ v EUR: 179.755,00 35.314,00 35.314,00 36.014,00 36.399,00 36.714,00 

 
Tabela 10: PETLETNI PLAN FINANCIRANJA POŽARNEGA VARSTVA  

TABELA OCENA POTREBNIH SREDSTEV 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

3 PREVENTIVNI UKREPI 7.200,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 

4 USPOSABLJANJA 54.461,00 11.932,00 10.399,00 10.570,00 10.780,00 10.780,00 

5 OPREMLJANJE 169.990,00 48.980,00 24.010,00 48.980,00 24.010,00 24.010,00 

6 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 220.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 

7 VZDRŽEVANJE OPREME IN SREDSTEV 102.660,00 20.140,00 20.140,00 20.560,00 20.910,00 20.910,00 

8 NAKUP VOZIL IN ČRPALK 198.000,00 24.000,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00 50.000,00 

9 REDNA DEJAVNOST 179.755,00 35.314,00 35.314,00 36.014,00 36.399,00 36.714,00 

 SKUPAJ v EUR: 932.066,00 191.566,00 191.363,00 191.124,00 178.599,00 179.414,00 
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2.4. Finančni plan področja zaščite in reševanja za obdobje 2021 - 2025  
 
Tabela 11: PETLETNI PLAN FINANCIRANJA ZRP  

PODROČJE ZRP 
2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

CZ PV CZ PV CZ PV CZ PV CZ PV CZ PV 

PREVENTIVNI 1.500,00 7.200,00 300,00 1.200,00 300,00 1.500,00 300,00 1.000,00 300,00 1.500,00 300,00 2.000,00 

USPOSABLJANJE 6.850,00 54.461,00 1.600,00 11.932,00 2.400,00 10.399,00 1.250,00 10.570,00 750,00 10.780,00 850,00 10.780,00 

OPREMLJANJE 39.491,00 99.990,00 11.364,00 34.980,00 6.631,00 10.010,00 9.596,00 34.980,00 5.950,00 10.010,00 5.950,00 10.010,00 

INVESTICIJE IN INV. 
VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 

6.000,00 220.000,00 - 50.000,00 3.000,00 50.000,00 3.000,00 50.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 

VZDRŽEVANJE OPREME IN 
SREDSTEV 

10.000,00 102.660,00 2.000,00 20.140,00 2.000,00 20.140,00 2.000,00 20.560,00 2.000,00 20.910,00 2.000,00 20.910,00 

NAKUP VOZIL IN  ČRPALK - 198.000,00 - 24.000,00 - 50.000,00 - 24.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 

REDNA DEJAVNOST 15.000,00 179.755,00 3.000,00 35.314,00 3.000,00 35.314,00 3.000,00 36.014,00 3.000,00 36.399,00 3.000,00 36.714,00 

SKUPAJ PO PODROČJIH v EUR: 78.841,00 932.066,00 18.264,00 191.566,00 17.331,00 191.363,00 19.146,00 191.124,00 12.000,00 178.599,00 12.100,00 179.414,00 

 
Predvidevamo, da bo treba višino sredstev za izvajanje temeljnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, določenih z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Zakonom o gasilstvu ter z drugo področno zakonodajo, vzdrževati oziroma postopno dvigovati. Na lokalni ravni namreč ne pričakujemo 
zmanjševanja obveznosti na teh področij, zdajšnja izkušnje kažejo ravno obratno usmeritev, pojavljajo se nove naloge in obveznosti. Usmeritev povečevanja 
sredstev se pričakuje tudi na državni in regijski ravni ob dodatnih opredelitvah obveznosti ob spremembi področne zakonodaje. 
 

2.5. Uresničevanje in dopolnjevanje programa  
 
Za uresničevanje tega programa, za katerega bo skrbela občinska uprava v sodelovanju s štabom Civilne zaščite in gasilskim poveljstvom občine, se sprejme 
letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se letno usklajuje s proračunom občine Gorenja vas – Poljane. 

Naloge iz tega programa bodo lahko, poleg ustreznega odziva ob nesreči, uresničene le, če bomo: 
- dosledno upoštevali okolje, v katerem živimo, in prilagodili posege v prostoru,  
- dosegli odgovoren odnos vseh prebivalcev,  
- dosegli upoštevanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov prebivalcev,  
- zagotavljali zadostna sredstva za izvedbo načrtovanih programov,  
- vzdrževali število aktivnih pripadnikov enot.  


