
OBČINA TRZIN 
Peter Ložar, župan 
 
 
Številka: 4-12/2015 
Datum:   12. 1. 2015 
 
 

Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA: Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v 

Občini Trzin v letu 2014 
 
 
Namen: Seznanitev občinskega sveta z vsebino poročila    
 
Pravna podlaga: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Zakon o gasilstvu  (Uradni list RS, št. 
113/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
Predlagatelj: Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in 

druge zadeve 
 
Obrazložitev:  
 
Zaščita in reševanje je del sistema nacionalne varnosti, ki združuje enote civilne zaščite, 
javno gasilsko službo, gospodarske družbe, nevladna društva, klube in druge organizacije, ki 
skupaj pomagajo ogroženemu prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah. Občine urejajo, 
izvajajo in financirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.  
 
Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite in reševanja in pomoči je peto v nizu 
tovrstnih poročil, ki smo ga pripravili za občinski svet.  
 
Poročilo bo predstavljeno tudi na seji statutarno pravne komisije in odboru OS za finance in 
premoženje. 
   
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o seznanitvi s predmetnim poročilom ne bo imelo 
finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 



Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) in  
Zakona o gasilstvu  (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)   na 4. redni seji 
dne 11. 2. 2015  sprejel naslednji 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju 
zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2015 s strani uprave in vodstva Občine Trzin 
in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka:  4-12/2015        ŽUPAN: 
Datum:    11. 2. 2015              Peter LOŽAR, l.r. 


