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1   Predstavitev zavoda 
 
1.1.     Zgodovina 
Nastanek poklicnega gasilstva kot potrebne službe za zagotavljanje požarnega varstva v Kranju temelji na 
zgodovinskem razvoju občine, večanju števila prebivalcev in razvoju industrije. S povečevanjem požarne 
ogroženosti so potrebe presegle učinkovitost takratne gasilske organiziranosti. 
 
Leta l878 je velik požar uničil vasi Huje in Klanec. To je bil razlog, da je tedanji župan Karel Šavnik pozval 
meščane na ustanovitev požarne brambe. Maja leta 1879 je bil izbran pripravljalni odbor, 8. novembra istega leta 
pa je bil prvi občni zbor Prostovoljne požarne brambe Kranj.  
Ob ustanovitvi je imela požarna bramba 22 članov z nujno osebno opremo, od skupne opreme pa so imeli le 
požarne kavlje in lestev, šele leta 1885 so dobili prvo batno črpalko na ročnem vozičku. 
 
Požarna bramba je leta 1907 je preimenovala v Prostovoljno gasilsko društvo Kranj, leta 1911 pa v Prostovoljno 
gasilsko in reševalno društvo Kranj, ker so gasilci prevzeli tudi prevoze  
 
Po osvoboditvi je bila najprej osnovana nova organizacija. Vsa gasilska društva so bila povezana v Okrajno 
gasilsko zvezo Kranj, PGD Kranj pa je takoj začelo izvajati stalno dnevno in nočno dežurno službo, kar je že bila 
osnova poklicnega gasilstva v Kranju. 
 
1. januarja 1959 je občinska skupščina Kranj ustanovila poklicni gasilski vod. Vod je bil sestavljen večinoma iz 
gasilcev kranjskega gasilskega društva in je imel sedež v prostorih Gasilskega društva Kranj.  Gasilski vod je 
sestavljalo 24 gasilcev in administratorka . Delovni čas je bil v turnusih po 12 ali 24 ur.  
 
7. februarja 1961 je Občinski ljudski odbor v Kranju sprejel odlok, da se namesto poklicnega gasilskega voda 
ustanovi poklicna gasilska četa občine Kranj z 49 zaposlenimi kot tehnična enota Občinskega ljudskega odbora 
Kranj.  
 
Zaradi sprememb v javni upravi in financiranja zahtevnejše opreme je bil leta 1963 kot samostojna delovna 
organizacija ustanovljen Zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Kranj.  
 
Zavod se je v letu 1981 preimenoval v Gasilsko reševalno službo Kranj. Poleg spremembe naziva se je 
spremenila tudi organizacija službe, ki se je delila na operativno, preventivno in tehnično službo ter skupne 
službe.  
 
Na podlagi Zakona o zavodih je Skupščina občine Kranj dne 19. 11. 1991 sprejela odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. 
 
Po temeljitih pripravah in pridobitvi vseh soglasij smo leta 1996 končali z gradnjo novega gasilskega doma, v 
katerem smo poklicni gasilci dobili boljše delovne pogoje, nova vozila in oprema pa ustrezno mesto v garaži in 
skladiščih, kar bo prav gotovo prispevalo k boljši operativni sposobnosti enote. Poleg gasilcev so v novem domu 
dobili prostore še Center za obveščanje, Gasilska zveza Kranj in Gorska reševalna zveza Slovenije. 
 
1. 2.  Sedanja organiziranost 
 
Danes zavod prvič po 38 letih zaposluje 52 delavcev, ki delujejo v štirih delovnih področjih. Glavna dejavnost je 
operativno področje v katerem delujejo izključno ustrezno izobraženi gasilci. Delo poteka v štirih izmenah tako, da 
je vsaka izmena zaključena celota. Taka organiziranost zagotavlja neprekinjeno pripravljenost.  Poleg vodij in 
namestnikov reševalno ekipo sestavlja od sedem do osem gasilcev. Njihova osnovna naloga je hitra in učinkovita 
intervencija v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče 
na vodi in podobno). Kadar niso na intervenciji svoj delovni čas posvetijo usposabljanju ter vzdrževanju opreme in 
tehničnih naprav.  
 
Drugo pomembno področje je preventiva. Na področju je neposredno zaposlen zgolj vodja. V izvedbo 
posameznih nalog pa se vključujejo tudi zaposleni na operativnem področju. Glavne aktivnosti preventive so: 
• priprava požarnih redov, 
• izdaja in izračun ocen požarne ogroženosti,  
• usposabljanja zaposlenih na požarnem področju,  
• vodenje ogledov gasilske tehnike in delovanja gasilcev, 
• organiziranje evakuacij v javnih ustanovah in delovnih organizacijah, 



GRS Kranj 

 

List: 3/13 

 

• nadzor nad delom servisa in kontrolnega organa.  
 
Zaradi možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev v okviru zavoda deluje tudi servis gasilnih aparatov 
(RGA). Delo opravljamo tako v opremljeni lastni servisni delavnici kot tudi na terenu pri strankah. Za ta namen 
imamo opremljeno servisno vozilo. Področje delovanja servisa RGA je širše kot ga pokriva javni zavod z 
operativnimi nalogami in zajema predvsem tri ključna področja in sicer: 
• maloprodaja gasilske opreme, 
• servis in vzdrževanje gasilnikov in gasilske opreme, 
• meritve hidrantih omrežij, 
 
V okviru servisa že vrsto let opravljamo tudi tlačne preskuse jeklenih posod. Specializirani smo za preglede 
gasilnikov CO2, posod za dihalne aparate in potapljaških jeklenk. V okviru servisa RGA tako deluje neodvisen 
kontrolni organ, ki ga vodi tehnični vodja. Same tlačne preskuse pa izvajajo za to posebej usposobljeni delavci.  
Zavod je leta 2008 pridobil certifikat  Sistem kakovosti kontrolnega organa v s skladu z SIST EN ISO/IEC 
17020:2004 in Slovensko akreditacijo za preskušanje tlačnih posod. 
 
Poleg pooblaščenega servisa RGA pa v okviru zavoda delujejo še servisi za WEBER hidravlična orodja, AUER 
dihalne aparate in ROSENBAUER motorne črpalke. Ti trije servisi predstavljajo bistven prihranek stroškov 
rednega vzdrževanja in popravil naše opreme, navzven pa nimajo večjega dohodkovnega pomena, saj je te 
opreme v regiji sorazmerno malo. 
  
Četrto delovno področje predstavlja vodstvo in skupne službe.  
 
Na osnovi PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI z dne 01.08.2008 so organizacijske 
enote v zavodu naslednje: 
 
• vodstvo zavoda s finančno kadrovsko službo 
• operativa 
• preventiva in servis RGA in  
• neodvisen kontrolni organ v skladu z ISO 17020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacijska shema 
 
 
1. 3. Cilji 
  
V Gasilsko reševalna služba Kranj smo si zadalo nalogo, da izboljša organizacijo, največjo pozornost pa 
posvečamo zadovoljstvu odjemalcev in zadovoljstvu zaposlenih. To že sedaj od nas pričakujejo  ustanovitelj in vsi 
ki potrebujejo našo pomoč in naše storitve. Zato vlagamo vse sile za kakovostno našega dela in učinkovitost 
intervencij.  Od tod tudi izhajajo zahteve za vodenje kakovosti in varovanje okolja.  
 

Poveljnik – 
direktor 

IZMENA 2 
IZMENA 3 
IZMENA 1 
IZMENA 4 

Tajništvo 
Kadri 
Računovodstvo 
Finančno 
knjigovodstvo 

  

KONTROLNI 
ORGAN 

Poveljnik operativce 
- namestnik poveljnika 

– 

Vzdrževanje 
nabava 

Vodja splošno 
kadrovskega  

Servis teren 

Servis, prodaja 
aparatov 

 

PREVENTIVA 
meritve, 
svetovanje 
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Pred seboj imamo naslednje cilje: 
 
PREVENTIVA IN OPERATIVA 
• ohraniti in po potrebi izboljšati stopnjo pripravljenosti za intervencije v primeru naravnih in drugih nesreč, 
• razširiti področje pokrivanja v primeru požarov in tehničnega reševanja tudi izven okvirjev MOK, 
• uvajati nove tehnologije in metode gašenja, reševanja in preventive, 
• nenehno usposabljanje vseh zaposlenih, 
• usposabljanje skupaj z javni gasilsko službo in ostalimi enotami CZ, 
• specializacija posameznikov za posamezne zahtevnejše intervencije, 
• zagotavljanje največje varnosti zaposlenih in premoženja pri izvajanju vseh predvidenih nalog, 
• nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti…  
 
STORITVE 
• ohraniti dobro sodelovanje z stalnimi poslovnimi  partnerji, 
• razširiti krog odjemalcev v območju Mestne občine Kranj in gorenjske regije, 
• izpolnjevanje naročila v roku, 
• spremljanje zadovoljstva odjemalcev, 
• povečevanje obseg prodaje gasilske opreme in storitev, 
• postopno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, 
• vzdrževati sistema vodenja in pogojev za vzdrževanje kontrolnega organa in servisa RGA 
• izpolnjevanje ciljev zadanih v poslovnem planu. 
 
1.4 Osnovne dejavnosti zavoda 
 
Zavod je registriran za  
• Reševanje ob prometnih nesrečah in gašenje požarov 
• Reševanje ljudi in premoženja v vseh naravnih in drugih nesrečah 
 
Glavna aktivnost zavoda je izvajanje javne službe reševanja in zaščite na področju Mestne občine Kranj. Poleg 
tega enako aktivnost izvajamo tudi za pogodbene občine Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in Škofjo loko. Z 
njimi ima pogodbe sklenjene MOK. Na širšem področju gorenjske izvajamo reševanje na prometnicah, ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi in reševaje iz vode na osnovi koncesijske pogodbe z URSZR, saj ima GRS Kranj 
status Gasilske enote širšega pomena (GEŠP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Širše področje delovanja GRS Kranj kod GEŠP 
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Poleg glavne dejavnosti smo registrirni še za: 
• Usposabljanje gasilcev in občanov za gašenje in varstvo pred požari 
• Preventivno delo in usposabljanje v okolišu 
• Vzdrževanje, servisiranje in maloprodaja gasilske tehnike in opreme 
• Svetovanje v zvezi s požarno varnostjo, izdelava požarnih redov in požarnih varnostnih načrtov 
• Požarno varovanje 
• Sledenje razvoju gasilske tehnike, opreme in gasilskih sredstev  
• Razne storitve kot so prevozi, višinska dela, potapljaška dela... 
 
Izvaja preventivne aktivnosti s področja požarne  varnosti za ostale javne ustanove, gospodarske družbe in 
občane. Del teh aktivnosti je tudi zaračunljivih. 
 
Pomembna dejavnost pa je gospodarska dejavnost in sicer vzdrževanje gasilnikov, gasilske opreme, testiranje 
tlačnih posod razreda C, meritve hidrantnih sistemov in maloprodaja gasilnikov in gasilske opreme. Ta dejavnost 
predstavlja približno 16%  prihodkov zavoda. 
 
V okviru zavoda deluje neodvisni kontrolni organ za preskus tlačnih posod, ki je v postopku pridobivanja 
slovenske akreditacije za preskus tlačnih posod. 
 
 

2. VIZIJA  IN CILJI 
 
2.1 VIZIJA ZAVODA 
 
Utrjujemo položaj ene vodilnih gasilsko reševalnih služb v Sloveniji. To dosegamo samostojno s krepitvijo 
dolgoročnih povezav in partnerskih odnosov z ustanoviteljem, državo ter dobavitelji opreme in storitev. GRS Kranj 
bo uporabnikom zagotovilo evropsko primerljive storitve na področju reševanja zaščite, preventive, svetovanja in 
servisa gasilnikov in gasilske tehnike. Pri tem bomo upoštevali vse mednarodne standarde in predpise ter zakone 
in druge sprejete akte ustanovitelja. 
 
 
2.2 POSLANSTVO ZAVODA 
 
Naša osnovna naloga je zagotoviti prebivalstvu varnost in učinkovito reševanje v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Uresničujemo jo z bogato paleto reševalnih izkušenj, preventivnih storitvami, z vlaganjem v ljudi in okolje 
in s humanitarnim delom. GRS Kranj opravlja dejavnost ki je opredeljena v Odloku o ustanovitvi in Odloku o 
spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi  Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (Uradni list 
RS št. 100/2007) 
 
 
2.3 VREDNOTE  
 
Hitrost in fleksibilnost 
Znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri. Naš 
cilj je biti prvi. Ne samo pri intervencijah, temveč tudi pri odkrivanju novih tehnik in tehnologij. To dosegamo z 
učinkovitim usposabljanjem, hitrim pridobivanjem novih znanj, usklajeno prakso in delovno disciplino. 
S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne situacije na 
terenu. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na velikost in prizorišče dogajanja. S fleksibilnimi 
rešitvami znamo upravičiti pričakovanja odjemalcev. 
 
Partnerstvo in zaupanje 
V zavodu gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, ljudi v stiski in 
ustanovitelja. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost združevati z našim temeljnim 
poslanstvom. 
 
Kreativnost in učinkovitost 
Edina prava pot k dobrim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v zavodu, ki ljudi motivira k delu in 
ustvarjalnosti. Zato vzpodbujamo sodelavce, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. 
Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših odjemalcev.  
Naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da 
tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času. 
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2.3. CILJI ZAVODA 
 
V letu 2009 smo si poleg operativnih zadali nekaj strateških ciljev in te bomo sledili tudi naprej. 
 
Tabela 1 

CILJI V LETU 2009 AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV 
Povečanje prihodkov zavoda za 15%  Aktiviranje vseh proračunskih postavk, ki zavodu pripadajo po pogodbi.  

Povečanje tržne dejavnosti in zaračunavanje vseh storitev. 
Povečanje preventivne dejavnosti, ki se da obračunati. 
Sponzorstvo, donatorstvo in druge oblike pomoči in sofinanciranja projektov. 
Iskanje zunanjih virov financiranja projektov vključno z EU sredstvi. 

Uskladitev aktov zavod z Odloka o ustanovitvi  
javnega zavoda Gasilsko reševalne službe 
Kranj 

Osvežitev Odloka o ustanovitvi, uskladitev Statuta  GRS Kranj in priprava vseh manjkajočih 
internih aktov, ki izhajajo iz novega Statuta  GRS Kranj. 
Priprava delovnih navodil  

Uskladitev notranje organizacije in 
sistemizacije v skladu s kadrovskimi načrti in 
trenutnimi potrebami po kadrih  

Osvežitev Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v GRS Kranj na 
osnovi novih delovnih mest,  iz kataloga delovnih mest za gasilsko dejavnost. 
pomemben cilj je ga bodo vsi zaposleni usposobljeni za  operativne dejavnost. 
Izdelava novega pravilnika o napredovanju v plačne razrede in vrednotenju delovne 
uspešnosti.  
 

Vzdrževanje in izboljševanje sistema 
kakovosti v skladu z ISO 17020 in priprave na 
certifikacija po ISO 9001   

Dopolnitev poslovnika vodenja na osnovi ISO 9001 pri upoštevanju standardom ISO 17020 
Izvajanje presoje, vodstvenih pregledov in korektivnih ukrepov glede na akreditacijsko 
presojo v decembru 2008. 
Usposabljanje delavcev kontrolnega organa. Usposabljanje notranjih presojevalcev. 
Poročanje Slovenski akreditaciji o doseženih rezultatih. 
Notranja in zunanja presoja ISO 17020 

Ureditev premoženjsko pravnih zadev na 
zemljišču, na katerem leži zavod 

Pospešitev aktivnosti prenosa zemljišča iz MORS na MOK 

Usposabljanje in izobraževanje Aktivna kadrovska politika v smislu izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev, z 
namenom pridobiti višjo in visoko izobrazbo za operativno vodenje. Potrebe po boljši 
izobrazbeni strukturi nastajajo z odhodom starejših generacij v pokoj. 

Operativni cilji Operativni cilji so opredeljeni v delnih ciljih  posameznih evidentiranih procesov. 

 
 
4.  FINANČNi NAČRT 
 
4.1 Financiranje zavoda 
 
V zadnjih treh letih so prihodki zavoda z vztrajno rasli, kar gre na račun stroškov dela in uskladitve plač gasilcev z 
novim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce.  
 

-  

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

€

2006 2007 2008 2009

leto

PRIMERJAVA PRIHODKOV 2006-2009
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Prihodki iz tržne dejavnosti

 
 
Na odhodkovni strani pa so stroški materiala in storitev stali na mestu, investicije pa so nihale glede na obseg 
nakupov večje vrednosti. 
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Tabela  2: Finančni plan za 2009 in realizacija januar - september 2009 
 

vrsta PLAN 2009 1-9 2009 ostane 10-12 % 

Javnofinančni prihodki: 2.190.896 1.640.328 550.568 75 

URSUR - redne dotacije 113.072 113.072 0 100 

Prihodki od občine 2.077.824 1.582.357 495.467 76 

MOK - stroški dela 1.635.000 1.181.542 453.458 72 

MOK -  stroške materiala in storitev 30.000 20.000 10.000 67 

MOK - investicije 242.824 242.824 0 100 

MOK -požarna taksa 170.000 137.991 32.009 81 

Prihodki iz tržne dejavnosti 206.460 124.222 82.238 60 

Drugi in izredni prihodki 3.232 1.829 1.403 57 

SKUPAJ PRIHODKI 2.400.588 1.766.379 569.108 74 

     
Izdatki za blago, material in storitve 344.639 235.883 108.756,00 68 

Plače,drugi stroški dela in prispevki delodaj. 1.635.000 1.181.563 453.437 72 

Investicijski odhodki 420.949 393.649 27.300 94 

SKUPAJ ODHODKI 2.400.588 1.811.095 589.493 75 

 
 
Tabela  3: Delitev stroškov med javno službo (OPERATIVA) in tržno dejavnostjo (PREVENTIVA) 

 
STROŠKOVNO MESTO % 
Operativa - javna služba 85 
Preventiva - tržna dejavnost 15 
 100 

 
 
4.2  Investicije za leto 2009 
 
Lansko leto se je zaključil investicijski ciklus nakupa dveh vozil in sicer avtolestve in hitrega tehničnega vozila. Za 
prvega smo zbrali sredstva skupaj z MOK, drugega pa smo financirali iz sredstev URSZR. Od plana investicij ni 
bila realizirana oprema za učilnico, ker do konca proračunskega obdobja nismo našli primerne in celovite 
ponudbe 
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Tabela 4: Povzetek investicijskega plana GRS Kranj v letu 2009 
 
VRSTA SREDSTVA opis opombe V EUR 
Avto lestev (13) zglobna teleskopska avto lestev na podvozju 

IVECO MAGIRUS 
Plačilo tretjega dela ki je  zapadei v 
plačilo januarja 2009 

244.583 

  zglobna teleskopska avto lestev na podvozju 
IVECO MAGIRUS 

nakup manjkajoče gasilske opreme 
(agregat, monitor, drobna gasilska 
oprema) 

28.500 

Počitniška hišica manjši lesen počitniški objekt Čatež rekreativni oddih zaposlenih 12.900 

C JUMPER L3H2 furgon 
in notranja oprema 
delavnica (18) 

zamenjava kombiniranega vozila RENAULT 
TRAFIC  

servis teren potrebuje mobilno delavnico, 
ker je z obstoječim vozilom servis 
premalo učinkovit in predrag 

30.000 

Dodatna oprema za vozilo 
HTV 1   

izvlečni rekali in montirana Weber hidravlika … Vozilo je bilo kupljeno decembra 2008 in 
ga je v letu 2009 potrebno predelati, 
opremiti, homologirti in registrirati. 

35.000 

Kompresorska postaja  zamenjava iztrošenega kompresorja POSEIDON 
125l/min, 200/300 bar letnik 1997 z 
kompresorjem BAUER 250l/min, 200/300 bar z 
možnostjo nadgradnje z banko zraka. 

Kompresor za polnjenje plinov se 
uporablja za polnjenje dihalnih naprav in 
servis dihalnih aparatov AUER. Za 
celoten servis je stari kompresor 
prešibak, zato je preobremenjen in se je 
v zadnjem obdobju večkrat pokvaril 

19.250 

Računalniški in nadzorni 
sitem          

Obnova računalniške infrastrukrure in SW 
(računovodski programi), razširitev požarne 
preventive na dvigala. Investicija se bo 
nadaljevala glede na finančna sredstva do 
popolne posodobitve HW in SW 

zamenjava in dopolnitev obstoječe 
infrasrukture, dokup manjkajoče 
programske opreme, telefoni  in ureditev 
prostorov za delo preventive  

20.000 

Predavalnica zamenjava pohištva in obnova AV sredstev  AV sredstva, mize in stoli za 50 delovnih 
mest 

12.500 

Investicijsko vzdrževanje vzdrževanje objekta in tehnike Beljenje objekta, obnova kovinskih 
okvirjev, obnova lope za orodje in 
skladišča v objektu CZ MOK 

18.216 

SKUPAJ     420.949 
 
 
Tabela 5: Povzetek virov financiranja GRS Kranj v letu 2009 

 
VIR plan 2009 

investicijski transferi -požarna taksa  147.127 

investicijski transferi URSZR 30.998 

sredstva MOK - investicije 242.824 

  skupaj 420.949 
 
 

 
4.4 Pomembni projekti v letu 2009 

 
V letu 2009 nismo planirali pomembnih projektov, je pa pomembno, da se pripravijo osnove za projekte v letu 
2010: 
 
1  Koncept visoko zmogljivih kombiniranih vozila 
 
Opravljena mora biti analiza, ki naj pokaže ali obstajajo potrebe po zamenjavi treh vozil, pri tem da dve stari vozili 
ostaneta v rezervi enega pa prodati. Dve vozila sta namenjeno za gašenje vseh vrst požarov, in bosta združilo 
zmogljivosti obstoječih vozil 3 gasilsko vozilo in 4 avtocisterna.  Tretje vozilo bo kot kombinirano vozilo za nevarne 
snovi in prometne nesreče. 
Odločiti se je treba za enotno platformo, z specifičnimi spremembami, glede na namembnost. S tem se 
poenostavi servis in vzdrževanje. V tem primeru pričakujemo naslednje karakteristike vozila: 
• podvozje 4X4 osnova 16t, MAN 16-280 avtomatik 
• AL tehnologija nadgradnje z enakimi moduli do druge osi, zadnji del pa glede na namembnost vozila 
• vsi sistemi gašenja vključno CAFS 
• do 5000 l vode in 500 l penil 
• nov tip razsvetljave 

Del požarne takse 22.873 € se je porabil 
za nakup drobne opreme in delno za 
zaščitne obleko. 
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• daljinsko voden (teleskopski) monitor 
• hidravlična teleskopska lestev 
• hidravlično dvigalo PALFINGER 
• črpalke ROSENBAUER 
• investicija za obdobje 2010 - 2012 
 
2  Priprave na gradnjo Centra za reševanje in zaščito 
 
V centru bi se z gasilci združi Center za obveščanje, javna gasilska služba, občinske enote za reševanje in 
logistika enot. V letu 2010 je potrebno izdelati projekt centra, ki naj zajame nadgradnjo upravne stavbe. Pripraviti 
je potrebno finančno konstrukcijo in pridobiti tuje vire (možna so tudi evropska sredstva) 
 
3  Čezmejno sodelovanje 
 
V letu 2008 je bil objavljen razpis projektov za sofinanciranje čezmejnega sodelovanja. Organizirana je delovna 
skupino, ki bo sodelovala v takem projektu.   Skupino vodi predstavnik BSC, sodelujejo pa predstavniki GRS, 
GRZS, Gorenjsko zdravstvo, URSZR izpostava Kranj. Delovni naslov projekta je UKREPANJE OB VEČJIH 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH. Osnovna naloga je dobiti primerne sogovornike na Koroškem in pridobiti 
soglasje Koroške deželne vlade. Vrednost projekta je do 1 mio EUR. Aktivnosti so se začele že v letu 2009 in 
bodo ob pridobitvi projekta trajale do 2012. 
 
4  Mednarodna izmenjava strokovnih kadrov 
 
Osnovna izmenjava se je začela v letu 2008, ko so bili opravljeni razgovori z pobratenim mestom La Ciotat 
Francija. Izmenjava je bila z gasilci iz Norveške. V leti 2009 predvidevamo več strokovnih obiskov iz tujine in 
vračanje strokovnih obiskov z naše strani (Poljaki, Avstrijci, Makedonci). Za tovrstno izmenjavo je potrebno 
pridobiti evropska sredstva. Sem sodi tudi sodelovanje v enotah USAR (tehnično reševanje v urbanem okolju), v 
katerih imamo sedem članov in  EHI (enota za hitre intervencije – mednarodno posredovanje) s tremi člani. 
Osnovne teme so vrvna tehnika, nevarne snovi, potapljanje, tehnično reševanje in gašenje gozdnih požarov. 
  
 
5. DEJAVNOST ZAVODA 
 
5.1 Delo operative 
 
Gasilsko operativo Gasilsko reševalne službe Kranj sestavljajo štiri izmene, poleg gasilcev razporejenih po 
izmenah so v primeru večjih intervencij v operativni sestav vključeni tudi zaposleni iz dnevne službe (vodja 
preventive, vodja vzdrževanja ter trije gasilci, razporejeni v servis).  
 
Zaradi pomanjkanja števila operativcev se pomoč v primeru večjih intervencij zagotavlja s sistemom dežurstva na 
pozivniku, v katerega so vključeni vsi zaposleni v Zavodu. Pomemben del izvedbe vsake večje intervencije je tudi 
logistična podpora, tako da se tudi ''dnevna'' služba aktivno vključuje v operativno delo.   
 
Trenutno so izmene sestavljene iz 9 gasilcev (vodja izmene in osem gasilcev), kar pomeni 36 gasilcev. V letu 
2009 smo zaposlili štiri pripravnike, eden ima že gasilsko šolo, ostali trije so obiskovali v gasilski šoli na Igu. 
Prvenstveno je pri omenjenem zaposlovanju novih kandidatov šlo za zamenjavo že upokojenih sodelavcev.Tudi 
trenutno je na šolanju pet pripravnikov. štirje novi in vodja servisa RGA, ki še nima gasilske izobrazbe. 
 
Dosedanje zamenjave sodelavcev po upokojitvi so zaradi relativno dolgotrajnega šolanja v Izobraževalnem centru 
zaščite in reševanja na Igu pomenile daljše pomanjkanje operativnih gasilcev na izmenah, kar se je poleg 
oteženega koriščenja letnega dopusta in drugih odsotnosti poznalo tudi na dodatni obremenitvi že tako 
obremenjenih gasilcev. Trenutna operativna sposobnost gasilskih izmen zagotavlja ''varno'' posredovanje na 
intervencijah srednje velikosti, pri čemer so moramo zanesti tudi na proste zaposlene kot dežurne na pozivniku. 
Pomoč prostovoljnih gasilcev je sicer dobrodošla, vendar pa člani PGD v času dopoldanskem času težko 
zapustijo delovno mesto, oz. je njihov odziv slabši.    
 
 
5.2 Intervencije 
 
GRS Kranj je glede na Merila za organiziranje in formiranje gasilskih enot URSZR razporejena v 6. kategorijo 
gasilskih enot. Praktično to pomeni, da smo med sorodnimi gasilskimi enotami glede na število zaposlenih v 
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zavodu na 6. mestu med poklicnimi gasilskimi enotami, po številu opravljenih intervencij vseh slovenskih poklicnih 
(in prostovoljnih) gasilskih enot pa na drugem do tretjem mestu.  
 
V letu 2008 smo opravili 712 različnih posredovanj, v to število ni všteto preko 100 prevozov vode v rezervoar na 
Javorniku, na katerega je priključeno več vasi pod Joštom (Pševo, Javornik in Čepulje). Dodatne aktivnosti 
predstavljajo razna dela na področju MO Kranj, predvsem na področju sodelovanja z ostalimi občinskimi službami 
in pogodbenim izvajalci. V primerjavi z letom 2008 (660) je bilo število intervencij rekordno, pri tem moramo 
upoštevati večje število sicer različnih posredovanj ob poplavah (Železniki, Bitnje Savska loka..). Očitno je torej 
naraščajoče število raznovrstnih posredovanj, predvsem na področju tehničnega posredovanja. Pa tudi požarov je 
bilo več. 
 
Tabela 6 

 POŽARI POŽARNI 
ALARMI 

NEVARNE SNOVI PROMETNE 
NESREČE 

TEHNIČNE 
INTERVENCIJE 

SKUPAJ 

2009 157 13 38 201 303 712 

ODSTOTEK 22,1% 1,8% 5,3% 28,2% 42,6% 100% 
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Sodelovanje našega zavoda v primeru večjih nezgod/požarov je bilo do sedaj izvedeno strokovno, ob uporabi 
primerne opreme. Večji problem predstavlja številčna podhranjenost operativne gasilske službe, saj je v primeru 
večje nezgode/požara potrebno aktiviranje dežurnih na pozivniku. 



GRS Kranj 

 

List: 11/13 

 

 
Kljub temu, da zaposleni v zavodu izvajajo vse naloge strokovno, so dobro usposobljeni in tehnično opremljeni, 
se moramo zavedati da so vsi obremenjeni bolj kot po drugih poklicnih enotah v Sloveniji, kjer je številčna 
zasedba operativne gasilske službe večja v primerjavi z njihovim številom intervencij.  
 
Vsekakor je potrebno nadaljevati s prizadevanji za dvig števila gasilcev na izmeni z 9 na 13. To praktično pomeni 
vodjo izmene in dva gasilska oddelka na vsaki izmeni, delo na intervencijah s številčno močnejšo zasedbo in dvig 
varnosti vsem sodelujočim. Prvič zaradi enakomernejše porazdelitve dela, drugič pa tudi zaradi zagotovitve prve 
rezervne ekipe, ki lahko pomaga prvi napadalni skupini neposredno.  
 
Vsi skupaj se preveč dobro zavedamo, da je uspešnost posredovanj odvisna (poleg opremljenosti in znanja 
uporabe opreme) od zadostnega števila prvih posredovalcev. 
 
5.3 Delo preventive 
 
V letu 2009 nam je uspelo izvesti vse predvidene aktivnosti s področja preventivne dejavnosti. Tako smo na eni 
strani nadaljevali in presegli planirane aktivnosti rednega dela (servisa) ter na drugi strani tudi dosegli zastavljene 
cilje pri posameznih delovnih projektih. Količina dela in dodana vrednost se letno povečujeta, kar je odraz pravilne 
organizacije dela. Glede na omejenost trga in vse številnejše konkurence na področje požarne preventive bo 
težko zagotavljati širjenje naših aktivnosti še v prihodnjih letih.  
 
Dejavnost preventive pa za podrobnejši pregled lahko pogledamo po naslednjih področjih: 
• delo v servisu RGA, 
• meritve hidrantnega omrežja, 
• usposabljanje zaposlenih, 
• izdelava požarnih redov, 
• požarni alarmi, 
• kontrolni organ. 
 
Delo v servisu RGA 
Delo v servisu z novim vodjem servisa zahteva vse manj interventnih posegov.  Prav tako se rahlo povečuje 
število pregledanih aparatov. Manjši upad je moč opaziti zgolj pri prodaji gasilnikov in gasilne opreme, ki pa je 
največkrat odvisna od upravljavcev objektov (Domplan).  
 
Servis na terenu 
Za potrebe servisa na terenu je bil realiziran predviden nakup novega servisnega vozila. Poleg pregledov 
gasilnikov serviser na terenu opravlja tudi pregled hidrantih omaric, kjer smo močno presegli pričakovanja iz 
preteklih let saj je bilo pregledanih preko 3000 omaric.  
 
Meritve hidrantov 
Potreba po meritvah hidratnega omrežja je največ odvisna od števila novogradenj oziroma adaptacij objektov. V 
preteklem letu smo opravili cca 50 tovrstnih storitev.  
 
Usposabljanje zaposlenih 
V zadnjih letih smo začeli aktivno usposabljati na področju varnosti pred požari in varstva pri delu za zunanje 
stranke. Ugotovili smo  namreč da je potreba za usposabljanje tudi s tega področja, ne glede na dejstvo, da v 
nekaterih organizacijah to področje  prevzamejo njihovi varnostni inženirji. Tako lahko za področje usposabljanja 
v sestavimo ustrezno ponudbo. Število usposabljanj se vsako leto veča, pri čemer pa je vse večje število 
preventivnih usposabljanj z varstva pred požarom s poudarkom na prikazu gašenja. Poleg usposabljanja 
zaposlenih v podjetjih smo večkrat izvajali usposabljanja tudi za splošno populacijo ob različnih prireditvah in 
dogodkih. Tako se je s praktičnim načinom gašenja v tem obdobju srečalo nekaj tisoč ljudi.  
 
Izdelava požarnih redov 
Pri izdelavi požarnih redov in ocen ogroženosti smo se srečevali s težavami zaradi starejše opreme (monitor, 
scaner, printer A3,), zato smo jo v preteklem letu obnovili. Količina dela trenutno ne presega njihovih zmogljivosti.  
 
Požarni alarmi 
Navodila za posredovanje ob alarmih so se v tem letu posodobila in dopolnila. Glede na majhno število objektov 
in glede na odgovornost, ki jo prevzemamo, smo prevzeti aktivnejšo vlogo pri požarnem varovanju in to tudi začeli 
ustrezno tržiti. Skupaj z Telekom Slovenija in Iskro TEL smo postavili sistem INFRANET. ki omogoča takojšno 
povezavo požarne centrale z našim komunikacijskim centrom in takojšne ukrepanje.  
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Kontrolni organ 
Pridobitev akreditacijske listine za kontrolo tlačnih posod smo sicer razmeroma hitro pridobili (15 mesecev po 
prijavi) glede na druge kontrolne organe, vendar listina pomeni obveznost in organiziranost dela v skladu s 
standardom ISO 17020. Tako so bili jesenski meseci namenjeni izpolnjevanju številnih ukrepov za izboljšanje, ki 
smo si jih zadali. Poleg organizacijskih predpisov, številnih navodil, usposabljanj, ki so jih udeležili kontrolorji, se 
je kontrolni organ opremil z nujno potrebno kontrolno in merilno opremo. Dolgoletna zapostavljenost testiranja se  
je zato izkazala tudi v večjih stroških za opremljenost. Delo vseh kontrolorjev je v skladu s pripravljenimi navodili. 
Pohvalna je njihova strokovnost pri delu in pripravljenost na usposabljanje. Način dela v kontrolnem organu s 
pridom uporabljajo tudi na drugih področjih svojega dela. Količina dela narašča in vložki v akreditacijo se vsako 
leto večkrat povrnejo. V kolikor pa  upoštevamo še vse večji delež potapljaških jeklenk in dihalnih aparatov v 
prihodnosti nimamo skrbi za vložen trud in denar.  
 
5.4. KADRI 
 
Izobrazbena struktura bo je glede na leto 2008 nekoliko izboljšala. Pet sodelavcev se je upokojila, nadomestili pa 
jih bomo s pripravniki V ali VI stopnje izobrazbe. Število zaposlenih je še vedno omejeno na 49, čeprav je v 
preteklih letih zaradi pripravnikov na Igu občasno zanihalo do 51. Leta 2010 bomo podpisali nove pogodbe z 
MOK, ker imamo odobritve za večje število sodelavca. V letu 2009 smo pripravili elaborat, ki se mora uskladiti še 
z Javno gasilsko službo MOK, v katerem bomo pokazali potrebo po dopolnitvi kadrov, ker izpolnjujemo kriterije za 
dosego najvišje kategorije (VII). Če želimo povečati operativno sposobnost je potrebno glede na kadrovski načrt 
do konca leta 2010 zaposliti 4 pripravnike tudi, ki bodo operativno sposobni januarja 2011. 
 
Plan kadrov za obdobje  2009 –2012  
Sistemizacija delovnih mest je delana na polno formacijo za velikost enote VII kategorije (VI kategorija z 
elaboratom) v skladu z zakonom o gasilstvu, ki predvideva na eno gasilsko izmeno dva operativna oddelka, ki 
predvideva prvi izvoz 6+1 in drugi izvoz 4+1  (gasilci + vodja intervencije). Trenutno stanje zagotavlja le en popoln 
izvoz ki še zadovoljuje intervencije, kot so požar v mestnem jedru, prometna nesreča, srednje izlitje nevarnih 
snovi.  Zaradi pomanjkanja operativnih delavcev, je nujno v roku 5 let kadrovsko strukturo dopolniti v dveh 
smereh: 
 
• zaposlovanje mladih (nadomeščanje upokojencev in popolnjevanje formacije) 
• povečanje izobrazbene strukture zaposlenih (šolanje kadrov za vodstvena delovna mesta) 
 
Tabela 7:Plan kadrov po izobrazbeni strukturi za leto 2009 – 2012 
 

stopnja izobrazbe 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IV* 15 10 7 5 3 1

V  27 31 30 34 34 34

VI  6 6 8 10 11 12

VII /1 1 2 2 2 4 8

VII/II 0 0 0 1 2 3

VIII (mag) 2 2 2 2 2 2

51 51 49 54 56 60  
IV* priznana V. stopnja 
 
 
Tabela 8:Plan kadrov po delovnih področjih za obdobje  2009 – 2012 
 
delovno področje 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

operativa 43 41 42 43 42 44 48 50

preventiva 1 1 1 2 2 3

servis 1 2 3 3 3 3 3 4

uprava 5 6 5 4 3 3 3 3

49 49 51 51 49 52 56 60  
 
OPOMBA 
Število delavcev v preventivi se ob leta 2010 do 2012 povečalo le formalno, saj bosta oba nova delavca v preventivi operativno razporejena, le 
da kadar ni intervencij, opravljata izključno preventivne naloge (spodaj navedeni nazivi so interni): 
• vodja preventive  - izdelava požarnih redov, usposabljanje s področja požarne varnosti  
• tehnični vodja - kontrolni organ v skladu z ISO 17020 
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5.3. INFORMATIKA 
 
Zaradi dotrajanosti in zastarelosti programske opreme predvidevamo v obdobju 2008 – 2009 popolno obnovitev 
programske opreme: 
• glavna knjiga,  
• obračun plač,  
• skladiščno poslovanje 
• kadrovska evidenca 
• osnovna sredstva in delovna oblačila 
• grafično načrtovanje 
• ADOBE writer 
• intranet 
 
Predvsem računovodsko knjigovodski programi nam omogočajo z letom 2010 preiti na kontno planiranje in tekoče 
spremljanje stroškov, kar sedaj ni bilo mogoče. 
 
Obnovitev potegne za sabo obnovo strojne opreme, ki še poteka, saj je ta zastarela in se pogosto kvari. 
 
Dopolniti moramo tudi opremo za predstavitve na terenu, saj se nam povečuje število usposabljanj po različnih 
organizacijah (javni zavodi, gospodarstvo, trgovina…) 
 
V letu 2009 smo se odločili za nakup računalniške opreme in telefonov za nadzor dvigal in prešli na aktivno 
trženje požarne zaščite večjih uporabnikov, koso delovne organizacije in javni zavodi. V letu 2010 bodo 
podpisane prve pogodbe. Za ta smo zaposlili ali usposobiti štiri gasilce informatike. Vodja skupine je že dalj časa 
pri nas zaposlen, iz generacije pripravnikov 2008 in 2009 pa smo dobili tri. 
 
 
 
6. POVZETEK 
 
SWOT ANALIZA 
 
PREDNOSTI 
 
Višja kakovost dela na osnovi sistemskega pristopa k vodenju 
Opremljenost in usposobljenost  
Javno finančno financiranje 

SLABOSTI 
 
Nedorečenost minimalnih standardov za poklicno gasilstvo 
Neenoten sistem financiranja po državi 
Prevelika odvisnost od ustanovitelja 
Prevelika odvisnost od dnevno političnih gibanj 

PRILOŽNOSTI 
 
Osrednja lega v regiji 
Agresivna lastna dejavnost 
Znanje in izkušnje na operativnem, preventivnem in tržnem segmentu  
 

NEVARNOSTI 
 
Negotove koncesijske dejavnosti 
Nedorečen status in organizacija poklicne reševanja in zaščite 
Slaba koordinacija med poklicnimi  gasilsko reševalnimi 
organizacijami v Sloveniji in Gasilsko zvezo Slovenija 

 
 
 

                                                                                   Poveljnik direktor 
                                                                              mag. Vojko Artač  


