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Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg), devetnajste alineje drugega
odstavka 19. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in druge alineje 19.
člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/14 in 39/15) je Občinski svet Občine Brežice, na svoji 16. redni seji, dne
22.2.2021, sprejel
LETNI NAČRT
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
ZA LETO 2021
1. UVOD
Namen letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 je enoletni
razvoj enot Civilne zaščite občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: CZO Brežice) ter drugih
društev posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
V letu 2021 bo Občina Brežice odvisno od epidemioloških razmer glede COVID-19 usposabljala
predvsem ekipo za iskanje zasutih v ruševinah v sestavu tehnično reševalne enote pri CZO
Brežice, ekipo za reševanje na vodi in iz vode, skupaj s prostovoljnimi gasilci prostovoljnih
gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) v sestavu Gasilske zveze Brežice (v nadaljnjem
besedilu: GZB), ki posedujejo reševalne čolne, ekipe prve pomoči v sestavu enot prve pomoči
pri CZO Brežice. Pri izvajanju tega letnega načrta so zaradi različnih, nenačrtovanih dejavnikov
možne ter dopustne tudi spremembe.
2. PROGRAM USPOSABLJANJA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
V skladu z deseto alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: ZVNDN) je v občinski pristojnosti določanje in
izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena.
Če se zaradi slabe epidemiološke slike glede COVID-19 naloge iz programa usposabljanja ne
bodo izvedle, se bodo sredstva v primeru izkazane potrebe prerazporedila na drugo
proračunsko postavko pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
2.1 Usposabljanje
2.1.1 Pravna podlaga
Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami urejajo 111., 112., 113. in 114. člen ZVNDN.
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 14. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: Odlok), občina po potrebi napoti
pripadnike CZO Brežice na uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in prve pomoči v izobraževalni center pri Upravi Republike
Slovenije za zaščito in reševanje in druge izobraževalne ustanove ter organizira posamezna
urjenja pripadnikov CZO Brežice ter skupna urjenja s pripadniki društev posebnega pomena ter
drugimi, ki niso v programu usposabljanja, ki je sestavni del letnega načrta varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

Na podlagi obveznosti občin za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči iz 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; v nadaljnjem besedilu: Uredba), določb Pravilnika o kadrovskih in
materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08; v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki določajo kadrovsko in materialno formacijo enot Civilne
zaščite, prvega odstavka 7. člena Odloka ter Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in
drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Brežice št. 846-0002/2016
z dne 20.01.2016 (v nadaljnjem besedilu: Sklep), se izvedejo naloge za usposabljanje
pripadnikov CZO Brežice z namenom popolnitve enot Civilne zaščite občine Brežice.
2.1.2 Naloge
Naloge so:
1) Usposabljanje in urjenje pripadnikov ekipe za reševanje na vodi in iz vode pri CZO Brežice
skupaj s prostovoljnimi gasilci tistih PGD-jev v sestavi GZB, ki posedujejo reševalne čolne;
2) Usposabljanje in urjenje ekip za iskanje zasutih v ruševinah pri CZO Brežice;
3) Usposabljanje in urjenje ekip prve pomoči pri CZO Brežice.
4) V primeru možnosti usposabljanje in urjenje manjše skupine pripadnikov CZO Brežice z
udeležbo na vaji iz področja zaščite, reševanja in pomoči ali posredovanjem ob naravni ali drugi
nesreči izven območja občine Brežice v Sloveniji in v tujini na podlagi ustreznega občinskega
načrta zaščite in reševanja v občini Brežice.
2.1.3 Cilji
Usposabljanje in urjenje pripadnikov ene ekipe za reševanje na vodi in iz vode ter 1. in 2. ekipe
za iskanje zasutih v ruševinah v okviru tehnično reševalne enote pri CZO Brežice je v skladu s
tretjo alinejo prvega odstavka in prvo alinejo šestega odstavka 5. člena Uredbe, prvim in četrtim
odstavkom točke 1.3.5: Sestava po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi ali posebnih znanjih
v Prilogi št. 1: Kadrovske formacije Civilne zaščite Pravilnika, pete alineje prvega odstavka 7.
člena Odloka ter osme točke prvega poglavja ll. dela Sklepa.
Usposabljanje in urjenje ekip prve pomoči v okviru enote prve pomoči pri CZO Brežice je v
skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 3. člena Uredbe, točke 1.1: Enote za prvo pomoč v
Prilogi št. 1: Kadrovske formacije Civilne zaščite Pravilnika, tretje alineje prvega odstavka 7.
člena Odloka ter šeste točke prvega poglavja ll. dela Sklepa.
Pridobivanje izkušenj z usposabljanji in urjenji pripadnikov CZO Brežice, prostovoljnih gasilcev
prostovoljnih gasilskih društev v okviru GZB ter drugih prostovoljcev z udeležbo na urjenjih ali
vajah iz področja zaščite, reševanja in pomoči tako na rekah kot morju ali posredovanjem ob
naravni ali drugi nesreči oziroma na dogodku izven območja občine Brežice v Sloveniji in v
tujini, na podlagi ustreznega občinskega načrta zaščite in reševanja v občini Brežice, je za
vzpodbujanje (motivacijo) ter pridobivanje odličnih vodstvenih kadrov v enotah CZO Brežice, ki
bodo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma dogodka v občini Brežice ustrezno
usposobljeni ter izkušeni, ključnega pomena.

2.2 Usposabljanje in seznanjanje prebivalcev občine Brežice z osebno in vzajemno
zaščito
2.2.1 Pravna podlaga
Po prvem odstavku 70. člena ZVNDN obsegata osebna in vzajemna zaščita ukrepe prebivalcev
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje
ter varnost njihovega premoženja.
V skladu z drugim odstavkom 70. člena ZVNDN, skrbi za organiziranje, razvijanje in usmerjanje
osebne in vzajemne zaščite lokalna skupnost, ki lahko v ta namen organizira svetovalno službo.
V skladu s 110. členom ZVNDN organizirajo usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov država in lokalne skupnosti kot
neobvezne oblike usposabljanja.
V skladu s 13. členom Odloka, občina v letnem načrtu zaščite, reševanja in pomoči organizira
aktivnosti osebne in vzajemne zaščite predvsem v obliki seznanjanja s postopki in načrti ob
posameznih vrstah nesreč, neposredno udeležbo javnosti na praktičnih in drugih vajah ter
urjenjih s področja zaščite, reševanja in pomoči ter rednih dejavnosti enot požarnega varstva in
CZO Brežice. Prebivalci se v obliki neobveznega usposabljanja usposabljajo in pripravljajo za
osebno in vzajemno zaščito. Osnovni pogoji za učinkovito osebno in vzajemno zaščito se
dosežejo s poznavanjem osnov prve pomoči, pravilno uporabo osebnih zaščitnih sredstev,
preskrbljenostjo z najnujnejšim sredstvi za nudenje pomoči in samopomoči ter zagotavljanjem
dosegljivosti spremljanja javnih obvestil v primeru obveščanja o pripravah in izvajanju zaščitnih
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
V skladu s četrtim odstavkom 14. člena Odloka, lahko občina kot neobvezno obliko
usposabljanja organizira tudi usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito.
2.2.2 Naloge
V skladu z ZVNDN in Odlokom, bo Občina Brežice v primeru ugodne epidemiološke slike
COVID-19 izvedla:
1) Seznanitev prebivalcev občine z občinskimi načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih
nesrečah v občini Brežice.
2) Prikaz usposobljenosti pripadnikov CZO Brežice ter drugih organizacij posebnega pomena
na področju zaščite, reševanja in pomoči z neposredno udeležbo javnosti na praktičnih in drugih
vajah iz področja zaščite, reševanja in pomoči.
3) Seznanjanje in izvajanje predstavitev prebivalcem občine in drugih iz temeljnih postopkov
oživljanja z in brez defibrilatorja za tako imenovane prve reševalce – usposobljene očividce.
4) Drugo.
2.2.3 Cilji
V čim večji meri usposobiti ali seznaniti prebivalce občine Brežice in druge z osebno in
vzajemno zaščito, še zlasti s temeljnimi postopki oživljanja z in brez defibrilatorja za tako
imenovane prve reševalce – usposobljene očividce.

2.3 Stroški
Za stroške usposabljanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po
predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 namenjena denarna
sredstva na proračunski postavki 00011 – Usposabljanje pripadnikov CZ, v višini 3.000,00 €.
3 PROGRAM VAJ CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
Če se zaradi slabe epidemiološke slike glede COVID-19 naloge iz programa vaj ne bodo
izvedle, se bodo sredstva prerazporedila na drugo proračunsko postavko pripravljenosti sistema
za zaščito, reševanje in pomoč.
3.1 Pravna podlaga
V skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) ter drugim odstavkom 14. člena Odloka, občina
organizira vaje CZO Brežice občinskega pomena v skladu z veljavnimi predpisi ter na podlagi
programa usposabljanja.
3.2 Naloge
Urjenja in usposabljanja v primeru ugodnih epidemioloških razmer COVID-19.
3.3 Stroški
Za vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so po predlogu Odloka o
rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski
postavki 00012 – Vaje civilne zaščite, v višini 2.500,00 €.
3.4 Cilji
Preverjanje usposobljenosti ter sodelovanja enot CZO Brežice s slovensko vojsko, gasilskimi
društvi v okviru Gasilske zveze Brežice, Poklicno gasilsko enoto Krško, policijo, Kinološkim
društvom IZAR, Jamarskim klubom Brežice, Planinskim društvom Brežice, Radio klubom
Elektron Brežice, Društvom potapljačev Vidra Krško, Kajak – kanu klubom Čatež, Fakulteto za
varnostne vede Univerze v Mariboru in drugimi občinskimi silami za zaščito in reševanje ter na
podlagi ugotovitev iz vaje izboljšati njihovo delovanje.
4 PROGRAM NABAVE SREDSTEV IN OPREME CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
4.1 Pravna podlaga
V skladu s tretjim odstavkom 1. člena ZVNDN, država, občine in druge samoupravne lokalne
skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem
v državi.
V skladu z osmo alinejo drugega odstavka 37. člena ZVNDN, je v občinski pristojnosti
določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč v občini.

V skladu s prvim odstavkom 33. člena Odloka, občina zagotavlja denarna sredstva za
opravljanje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, kot za druge potrebe
javne porabe. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira s sredstvi iz
občinskega proračuna in drugimi sredstvi. Opremljanje CZO Brežice poteka v skladu z Uredbo,
Pravilnikom, tem letnim načrtom ter ostalimi nenačrtovanimi potrebami.
4.2 Naloge in stroški
1) Nakup zaščitne opreme, delovnih uniform, drugih oblačil, škornjev Civilne zaščite, oznake
činov, navigacijske opreme, druge osebne opreme ter potisk opreme in oblačil;
2) Sodelovanje pri nakupu opreme za PGD-je v okviru GZB ter za druga društva oziroma
organizacije posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči;
3) Nakup opreme za prikolico EU2 BOX za zveze terenskega poveljstva CZO Brežice in GZB;
4) Nakup sistema za iskanje zasutih v ruševinah, ki zaznava tako osebe pri zavesti kot tudi
nezavestne osebe na podlagi zaznavanja srčnega utripa.
5) Postavitev bazne postaje za komunikacijo in zabojnikov za operativno delovanje bazne
postaje ter druge namene;
6) Izgradnja Občinskega vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas;
7) Nakup napihljivega šotora.
8) Druge naloge v primeru nepredvidenih oziroma nenačrtovanih potreb.
Za nakup sredstev in opreme za opravljanje zaščite, reševanja in pomoči so po predlogu
Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na
proračunski postavki 00013 – Nabava sredstev in opreme, v višini 46.000,00 €.
4.3 Cilji
1) Opremiti pripadnike CZO Brežice z delovnimi uniformami, drugimi oblačili, škornji, oznakami
činov, navigacijsko opremo, drugo osebno opremo ter potisk opreme ter oblačil.
2) Sodelovanje pri nakupu opreme in sredstev za PGD-je v okviru GZB ter za druga društva
oziroma organizacije posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
3) Dodatno opremiti prikolico EU2 BOX za zveze terenskega poveljstva CZO Brežice in GZB.
4) Opremiti eno ekipo za iskanje zasutih v ruševinah z najsodobnejšim sistemom za iskanje
zasutih v ruševinah na podlagi zaznavanja srčnega utripa osebe;
5) Pridobitev bazne postaje za komunikacijo in zabojnike za operativno delovanje bazne postaje
ter druge namene;
6) Vzpostavitev Občinskega vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas;
7) Pridobitev napihljivega šotora za namen terenskega poveljstva CZO Brežice in GZB.

8) Drugi cilji v primeru nenačrtovanih oziroma nepredvidenih dogodkov.
5 VZDRŽEVANJE OPREME CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
5.1 Naloge
Izvedba servisa in popravil na materialnih sredstvih zaradi vzdrževanja ali okvare.
5.2 Stroški
Za vzdrževanje opreme Civilne zaščite so po predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine
Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 00014 –
Vzdrževanje opreme CZ, v višini 500,00 €.
5.3 Cilji
Delovanje materialnih sredstev z namenom zagotavljanja njihovega delovanja v primeru
naravnih ali drugih nesreč.
6 PROSTOR ZA ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
6.1 Naloge
Uporaba prostora za namen Štaba CZO Brežice v primeru potrebe v prostorih GZB, na naslovu
Cesta svobode 17 v Brežicah. Za najem prostora bo v primeru dejanske uporabe Občina
Brežice GZB plačala najemnino oziroma uporabnino.
6.2 Stroški
Za najemnino za Štab CZO Brežice so po predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine
Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 00015 – Najemnina
za Občinski štab za CZ, v višini 600,00 €.
6.3 Cilji
Delovanje Štaba CZO Brežice za namene urjenj, vaj, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah.
7 ZAVAROVANJE PRIPADNIKOV CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BREŽICE
7.1 Pravna podlaga
Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13,
99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17
- ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO) plača občina prispevek za zavarovance iz 18. člena tega zakona,
kamor spadajo pripadniki enot CZO Brežice v pavšalnih zneskih, ki jih določi Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

7.2 Naloge
Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja za dejavne pripadnike CZO
Brežice.
7.3 Stroški
Za zavarovanje pripadnikov CZO Brežice so po predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine
Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 00016 –
Zavarovanje pripadnikov CZ, v višini 1.000,00 €.
7.4 Cilji
Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja za dejavne pripadnike CZO
Brežice.
8 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV
8.1 Pravna podlaga
Občine v skladu z Uredbo, za naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih same ne zmorejo
opravljati, običajno zagotovijo potrebne zmogljivosti z ustreznimi gospodarskimi družbami,
gasilskimi organizacijami ali drugimi nevladnimi organizacijami oziroma društvi. Tako npr. za
reševanje in pomoč iz vode in na vodi, iz kraških jam in drugo.
8.2 Naloge
Opravljanje nalog iz področja zaščite, reševanja in pomoči, ki jih v primeru naravnih in drugih
nesreč na območju občine Brežice ne morejo zagotoviti CZO Brežice in PGD-ji v okviru GZB.
Društva in klubi posebnega pomena na področju zaščite, reševanja in pomoči na območju
občine Brežice v skladu s Sklepom so:
1) Radio klub Elektron, Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 Brežice;
2) Planinsko društvo Brežice, Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice;
3) Kajak kanu klub Čatež, Čateška ulica 3, Čatež ob Savi, 8250 Brežice;
4) Društvo potapljačev Vidra Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško;
5) Jamarski klub Brežice, Dobeno 7, 8250 Brežice;
6) Kinološko društvo IZAR, Čateška ulica 6, Čatež ob Savi, 8250 Brežice;
7) Kinološko društvo Brežice, Borštnikova ulica 1,8250 Brežice;
8) Vinogradniško – turistično društvo Gadova peč, Vrhovska vas 15, 8263 Cerklje ob Krki.
Kinološko društvo Brežice ima trenutno kadrovske težave pri izvajanju nalog zaščite in pomoči,
ki so zagotavljanje stalne pripravljenosti in operativne sposobnosti ustreznega števila
reševalcev, zagotavljanje usposobljenosti ustreznega števila reševalcev, ki bi jih praktično
preizkušalo na urjenjih in vajah na področju zaščite, reševanja in pomoči v organizaciji CZO
Brežice ali v lastni organizaciji ter zagotavljanje ustrezne opreme. Ker društvo v tem letu ne bo
uspelo zagotavljati omenjenih nalog se njim namenjena denarna sredstva v višini 583,28 €
namenijo PGD Krška vas za upravljanje z delom varovalne pregrade oziroma zapornice na
rečnem nasipu pred poplavami reke Krke v smislu postavljanja in odstranjevanja v znesku

200,00 € in PGD Sela pri Dobovi za stroške shranjevanja, čiščenja ter mesečnih vžigov
izvenkrmnega motorja, ki zagotavlja pripravljenost reševalnega čolna CZO Brežice z registrsko
označbo BR-2 za plovbo, v njihovi garaži v znesku 383,28 €.
8.3 Stroški
Za sofinanciranje prvih šestih društev in klubov posebnega pomena na področju zaščite,
reševanja in pomoči ter dveh PGD-jev so po predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine
Brežice za leto 2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 00017 –
Sofinanciranje društev, v višini 4.083,00 €.
Financiranje Vinogradniško – turističnega društva Gadova peč se je že izvedlo leta 2015 na
podlagi Pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči št. P-0325-2015 z namenom
zagotavljanja stalne pripravljenosti, usposobljenosti in operativne sposobnosti ustreznega
števila članov društva z namenom postavitve šotora v izmeri 15 x 45 m v primeru potrebe v
znesku 2.000,00 € z veljavnostjo do 31.12.2025.
8.4 Cilji
Zagotovitev opravljanja vseh potrebnih nalog iz področja zaščite, reševanja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah na območju občine Brežice in drugje.
9 PREVOZI PITNE VODE
9.1 Pravna podlaga
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice (Uradni list
RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11 in 61/16) občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih občine, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan ter v skladu z
drugim odstavkom 32. člena istega odloka mora izvajalec javne službe v primeru prekinitve
dobave pitne vode, ki traja več kot 24 ur zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo. Ravno
tako v 3. členu Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt, 41/08,
28/11, 88/12, 49/20-ZIUZEOP) predpisuje območja izvajanja oskrbe s pitno vodo.
9.2 Naloge
Zagotavljanje pitne vode s prevozi pitne vode z avtocisternami PGD-jev v okviru GZB.
9.3 Stroški
Za prevoze pitne vode so po predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto
2021 namenjena denarna sredstva na proračunski postavki 00018 – Prevozi pitne vode, v višini
2.000,00 €.
9.4 Cilji
Zagotavljanje pitne vode.

10 OBČINSKO VADBIŠČE SIL ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI SLOVENSKA VAS
Izgradnja Občinskega vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas je namenjena
vajam, usposabljanjem, urjenjenem, taborom ter drugim dejavnostim iz področja zaščite,
reševanja in pomoči. Uporabljali ga bodo pripadniki Civilne zaščite občine Brežice, prostovoljni
gasilci prostovoljnih gasilskih društev v sestavu GZB, društva ter klubi posebnega pomena v
občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči, osnovne in srednje šole ter vse druge
organizacije iz področja zaščite, reševanja in pomoči tako iz Slovenije kot tudi tujine.
10.1 Pravna podlaga
V občinski pristojnosti je v skladu z deseto alinejo, drugega odstavka 37. člena ZVNDN
določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena ter v skladu s peto točko,
drugega odstavka, 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO) so naloge občine gradnja in vzdrževanje objektov in prostorov
za delovanje gasilstva.
10.2 Naloge
Usposabljanje in urjenje prostovoljnih gasilcev, pripadnikov CZO Brežice ter drugih občinskih,
slovenskih ter mednarodnih društev, klubov in organizacij iz področja zaščite, reševanja in
pomoči.
Pridobivanje mladih in drugih ljudi za delovanje v občinskem sistemu zaščite, reševanja in
pomoči z organizacijo taborov.
10.3 Stroški
Za izgradnjo Občinskega vadbišča sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska vas so po
predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 namenjena denarna
sredstva na proračunski postavki 00530 – Vadbišče sil zaščite, reševanja in pomoči Slovenska
vas, v višini 23.000,00 €.
10.4. Cilji
Zagotovitev vrhunsko usposobljenih prostovoljnih gasilcev, pripadnikov CZO Brežice ter drugih,
društev, klubov in organizacij iz področja zaščite, reševanja in pomoči.
11 JAVNA GASILSKA SLUŽBA
Javno gasilsko službo na območju celotne občine opravljajo na podlagi Pogodbe o opravljanju
javne gasilske službe v občini Brežice (P-0052-2019) z dne 13.02.2019, prostovoljne operativne
gasilske enote PGD-jev na območju občine v sestavi GZB.
11.1 Organizacija prostovoljnih gasilskih enot v sestavi GZB
31 prostovoljnih operativnih gasilskih enot v sestavi GZB je organizirano v sektorje na podlagi
določil Operativnega gasilskega načrta občine Brežice – verzija 1.0 z dne, 20.04.2003.

Tabela 2: Organizacija PGD po sektorjih
Sektor - 1: Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje,
Šentlenart;
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Brežice
2
Prostovoljno gasilsko društvo Bukošek
3
Prostovoljno gasilsko društvo Brežice okolica
Sektor – 2: Kapele, ki obsega območje krajevne skupnosti Kapele
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Kapele
2
Prostovoljno gasilsko društvo Rakovec
3
Prostovoljno gasilsko društvo Župelevec
Sektor – 3: Veliki Obrež, ki obsega del območja krajevne skupnosti Dobova
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Obrež
2
Prostovoljno gasilsko društvo Mali Obrež
3
Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje
4
Prostovoljno gasilsko društvo Sela
Sektor – 4: Globoko, ki obsega območje krajevnih skupnosti Globoko, Pišece, Artiče, Sromlje,
Križe, Pečice
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Globoko
2
Prostovoljno gasilsko društvo Pohanca
3
Prostovoljno gasilsko društvo Dečno selo
4
Prostovoljno gasilsko društvo Pišece
5
Prostovoljno gasilsko društvo Sromlje
6
Prostovoljno gasilsko društvo Križe
Sektor – 5: Obrežje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika
Dolina
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje
2
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Dolina
Sektor – 6: Skopice, ki obsega območje krajevnih skupnosti Skopice, Krška vas, Velike
Malence in Cerklje ob Krki
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Skopice
2
Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje
3
Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas
4
Prostovoljno gasilsko društvo Pirošica
Sektor – 7: Bizeljsko, ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko
2
Prostovoljno gasilsko društvo Orešje
3
Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas
Sektor – 8: Mihalovec, ki obsega del območja krajevne skupnosti Dobova
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Mihalovec

2
Prostovoljno gasilsko društvo Mostec
3
Prostovoljno gasilsko društvo Loče
4
Prostovoljno gasilsko društvo Rigonce
Sektor – 9: Cerina, ki obsega območje krajevnih skupnosti Mrzlava vas in Čatež ob Savi
Zap.št. Prostovoljna operativna gasilska enota
1
Prostovoljno gasilsko društvo Cerina
2
Prostovoljno gasilsko društvo Sobenja vas
Vir: GZB
Poleg javne gasilske službe opravljajo prostovoljne operativne gasilske enote prostovoljnih
gasilskih društev na območju občine v sestavi GZB tudi druge naloge iz področja zaščite,
reševanja in pomoči v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja. V primeru posameznih,
omejenih požarov je vodja intervencije iz vrst GZB, v ostalih primerih ob aktiviranju občinskih
načrtov zaščite in reševanja oziroma v primeru požarov večjega obsega, naravnih in drugih
nesreč pa delujejo prostovoljne operativne gasilske enote PGD v sestavu GZB v skladu z
navodili poveljnika CZO Brežice oziroma Štaba CZO Brežice.
11.2 Nakup gasilskih vozil
V letu 2021 bo GZB v skladu z dolgoročnim načrtom zamenjave gasilskih vozil, predvidoma
kupila:
- GVC-16/25 (podvozje) za PGD Brežice;
- GVV-1 za PGD Bizeljsko.
V dogovoru med GZB in posameznim PGD-jem lahko pride do zamenjave vrstnega reda
nabave ali vrste gasilskega vozila.
11.3 Sredstva za delovanje GZB
Sredstva za delovanje GZB so predvidena v predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine
Brežice za leto 2021 na naslednjih proračunskih postavkah:
1) 00019 – Požarna taksa (62.000,00 €);
2) 00020 – Občinska gasilska zveza (202.540,00 €);
3) 00022 – Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce (20.060,00 €);
4) 00456 – Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe (15.000,00 €);
5) 00525 – Gasilska avto lestev – sred. za vzdrževanje (4.000,00 €);
6) 00603 – Nakup opreme za potrebe CZ in GD (40.000,00 €).
Obrazložitev postavke 00019 - Požarna taksa
V sladu z 31. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 - GZ, 189/20 - ZFRO) je požarno zavarovanje, ki ga
izvajajo zavarovalnice sestavni del varstva pred požarom. Povzročitelj požarnega tveganja se
mora v skladu z zakonom zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča
tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi.
V skladu z 58. členom omenjenega zakona se med ostalim iz proračuna Republike Slovenije
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot zagotavljajo tudi
iz sredstev požarne takse. Del teh sredstev, ki ne more biti manjši od 70% ocenjenih letnih
prihodkov požarne takse in ki ga določi Vlada Republike Slovenije, se nameni izključno za
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih

enotah. Vlada Republike Slovenije določi merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih, pri
čemer upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in
drugih nesreč, število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih
gasilcev.
Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v lokalni
skupnosti načrtuje odbor, ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev,
zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.
V skladu z 59. členom omenjenega zakona zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do
20% od vsote požarnih premij. Višino požarne takse, roke in način plačevanja določi Vlada
Republike Slovenije.
Obrazložitev postavke 00603 - Nakup opreme za potrebe CZ in GD
Na podlagi 1. člena Dodatka št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom
posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, št. 351-3280/2007-7 z dne 4.7.2007, št. 4112/2013-29 z dne11.10.2013 in št. 411-2/2013-82 z dne 16.4.2019 bo Minisrstvo za obrambo
Republike Slovenije v letih 2021 in 2022 sofinanciralo nakup opreme za potrebe civilne zaščite
in gasilskih društev v višini 80.000,00 € in sicer 40.000,00 € v letu 2021 in 40.000,00 € v letu
2022. Za CZO Brežice in za GZB se bodo v letu 2021 kupili priklopniki za prevoz opreme,
penila, razsvetljave za prizorišča posredovanj in druga oprema.
12 ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Zdravstveni dom Brežice (v nadaljnjem besedilu: ZD Brežice), katerega ustanovitelj je Občina
Brežice, zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo na primarni ravni na območju občine
Brežice.
Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP), ki je sestavni del mreže javne
zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za
zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju
Republike Slovenije. NMP je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je
zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na
zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.
Na podlagi Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2020 so pridobljena sredstva za:
- dežurno službo, ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20. ure do 7. ure
naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih ter zdravnika specialista 1 za delo
ob delavnikih za čas od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik
specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1);
- 1,55 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani
zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 7,97
diplomirani zdravstvenik in 7,97 MT voznik).
Služba NMP se izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.
13 STANJE OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH
NESREČAH V OBČINI BREŽICE
V skladu s 37. členom ZVNDN, občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju med ostalim tudi tako, da izdeluje načrte zaščite in reševanja.

Obveznost izdelave občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah je
določena glede na državno ali občinsko oceno ogroženosti občine in v državnih ali regijskih
načrtih zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

13.1 Pravna podlaga
Na podlagi pete alineje drugega odstavka 37. člena ZVNDN, prvega odstavka 3. člena, prvega
odstavka 5. člena ter prvega odstavka 7. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), je v pristojnosti občine izdelava načrtov
zaščite in reševanja, ki jih izdela organ ali služba občine, ki jo določi župan.
13.2 Sprejeti občinski načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v občini
Brežice
Sprejeti so bili naslednji občinski načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v
občini Brežice:
1) Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice – verzija
3.0 (2013);
2) Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini
Brežice – verzija 1.0 (2014);
3) Občinski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice –
verzija 1.0 (2014);
4) Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice – verzija 2.0 (2014);
5) Občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice – verzija 2.0 (2014);
6) Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice – verzija 3.0 (2015);
7) Občinski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice – verzija 1.0
(2015);
8) Občinski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice –
verzija 2.0 (2015);
9) Splošni občinski načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v
občini Brežice in drugje – verzija 1.0 (2016).
10) Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh v občini Brežice – verzija 1.0 (2020).

Ivan MOLAN,
župan
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