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1.UVOD

Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah – verzija 2.0. – je izdelan na podlagi: 
-Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006 – UPB1, Ur. l. RS, št.   

  97/2010 in 21/18), 

- Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07 – UPB1, 09/11, 83/12,61/17), 

- Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005, 23/19), 

- Zakona o prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 33/2006 – UPB1), 

- Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB2), 

- Zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001), 

- Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 24/12, 26/19), 

- Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 04/06, 20/14) 

- ter drugo zakonodajo in izvedbenimi predpisi, ki urejajo to področje. 

Načrt je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l.  RS, št.
24/2012,26/19), oceno ogroženosti območja bčine Sveti Tomaž ter državnimi načrti in načrti izpostave
URSZR Ptuj, ki so izdelani za posamezne nesreče. Pri načrtu so se upoštevala tudi spoznanja različnih
strok ter spoznanja in izkušnje iz preteklih intervencij. 
Načrt je izdelan z namenom, da se zagotovi splošno pripravljenost za izvajanje zaščitnih ukrepov in
posredovanje  v  primeru  nastanka  določene  nesreče.  Načrt  predvideva  pravočasno  in  učinkovito
ukrepanje ter s tem zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči prebivalcem občine  Sveti Tomaž. 
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2. OBSEG

NAČRTOVANJA

2.1 TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA

Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah izdelajo poleg države tudi občine , ki ležijo na
ogroženem  območju.  Za  nesreče  z  nevarnimi  snovmi  pa  tudi  podjetja  in  ustanove,  ki  v  svojem
delovnem procesu proizvajajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi. 
Načrt obsega dejavnosti organiziranja, načrtovanja, izvajanja in financiranja v primeru posredovanja, ko
pride do nastanka nesreč. Vsako prostovoljno gasilsko društvo je odgovorno za delovanje v mejah
požarnega sektorja, ki ga pokriva. 
Koncept  je  izdelan  v  skladu  z  veljavnimi  predpisi  za  to  področje,  ocene  ogroženosti  občine  ,  na
obstoječi organiziranosti gasilcev, njihove opreme in njihove usposobljenosti. Občinski načrt zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah upošteva izkušnje iz preteklih intervencij ter upošteva načelo
postopnosti sodelovanja (ostalih) sil zaščite, reševanja in pomoči. 

2.2 NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju je občina dolžna uporabiti
najprej svoje sile in sredstva, in če le te ne zadoščajo in niti ni zadostno vključevanje sil in sredstev
občine , se vključi v pomoč in reševanje država. 
Načelo  preventive.  Občina v  okviru  svojih  pristojnosti  izvaja  ukrepe,  ki  zmanjšujejo  posledice  ter
aktivnosti, s katerimi spremlja stanje na ogroženem območju. 
Načelo pomoči. Ob nesreči je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč
je načeloma brezplačna. 
Načelo javnosti.  Občina je dolžna, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z nevarnostjo in
kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic nesreč. 
Načelo pravice do varstva ob nesreči.  Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri teh nesrečah ima reševanje človeških življenj prednost pred
vsemi drugimi ukrepi. 
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Načelo hitre intervencije. Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice nesreče, je treba ukrepati hitro in
učinkovito. Zato morajo biti sile za ZRP organizirane, opremljene in usposobljene tako, da se odzovejo
v najkrajšem času. 
Načelo humanosti. Vse dejavnosti ZRP so človekoljubne narave. 
Načelo obveznega izvajanja odločitev.  Vodenj  zaščite,  reševanja in pomoči temelji  na obveznem
izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje CZ in drugih sil za ZRP. 

2.3 RAVEN NAČRTOVANJA GLEDE NA POSLEDICE

Predmet tega načrta so tiste posledice naravnih in drugih nesreč, ki neposredno vplivajo na poškodbe
ljudi, živali, okolja, imetja in kulturne dediščine in tako prizadenejo osnovne življenjske pogoje. 

2.3.1 MOČNA DEŽ, VETER 
- Možne so poškodbe objektov (nepremičnine), tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje

 (odnašanje streh, zrušitev dela objekta ali celega objekta v primeru, da ta ni vzdrževan ali je ta dotrajan

  ipd.), 

- Možne so poškodbe ljudi in živali, zaradi prevračanja in premikanja večjih predmetov (podiranje

  dreves, reklamnih panojev, prometne signalizacije ipd.), 

- Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost motene

  oskrbe s pitno vodo, zaradi težav s črpanjem pitne vode 

- Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, 

- Možnost prekinitve cestnih  povezav, zaradi predmetov na cesti 

- Možnost ojačitve pojava žledoloma (v zimskem času), 

- Možnost požara na objektih ali prevoznih sredstvih, 

- Možnost prometnih nesreč. 

2.3.2 POPLAVE 
  V občini sta dva manjša potoka Lešnica in Sejanski potok ter ribnik Savci kjer so možne 

manjše poškodbe objektov (nepremičnine), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali, zaradi prevračanja in premikanja večjih predmetov, kot 
posledica toka voda, proženja blatnih in/ali muljastih tokov (podiranje dreves, reklamnih 
panojev, prometne signalizacije, avtomobilov ipd.), 

 Možnost  motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb IKT infrastrukture, 

  Možnost prekinitve cestnih  povezav, zaradi predmetov na cesti poplavljenih predelov, 

 Možnost prometnih nesreč, 

  Možnost nesreč z nevarnimi snovmi, 

  Povečana možnost plazov, podorov in usadov, zaradi razmočenosti terena, 

  Pojavljanje vodne erozije, 

  Ob trajnejšem poplavljanju se poveča možnost nastanka epidemij in epizootije. 

Str. 5



2.3.3 PLAZOVI 
  Možne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela

objekta ali celega objekta), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (možne tudi usodne poškodbe), 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne in IKT infrastrukture, 

  Možnost prekinjene oskrbe s plinom (tudi nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz 
plinovoda, zaradi poškodbe plinovodov), 

  Možnost prekinitve cestnih  povezav (zasutje zaradi nanosa materiala, odnos dela ceste ipd.), 

  Možnost prometnih nesreč, 

  Možnost nesreč z nevarnimi snovmi (v primeru, da plaz ogroža objekte ali prevozna sredstva, 
ki skladiščijo oz. prevažajo nevarne snovi), 

  Možnost poplavljanja (zaradi zajezitve vodotokov ipd.). 

2.3.4 POŽAR V NARAVNEM OKOLJU

  Možne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela
objekta ali celega objekta), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (opekline, zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki nastaja pri 
izgorevanju, smrt), 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne in IKT infrastrukture, 


 Možnost prekinjene oskrbe s plinom (tudi nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz 

plinovoda zaradi poškodbe plinovodov- predvsem v stanovanjskih objektih), 

  Možnost prekinitve cestnih  povezav zaradi velikega obsega požara, ki zajame tudi predele, 
kjer se te povezave nahajajo, 

  Možnost prometnih nesreč zaradi zmanjšane vidljivosti ipd., 

  Možnost nesreč z nevarnimi snovmi, 



  Širjenje požara v naselja (npr. zaradi vetra se lahko požar hitro razširi do naselij ob neposredni 
bližini nastanka požara), 

  Nastanek ekološke nesreče (požar lahko onemogoči osnovno funkcijo gozda, zmanjša ali uniči 
ta naravni vir, dolgotrajna regeneracija okolja, kratkoročni ali dolgoročni vpliv na biološko 
raznovrstnost, zdravje ljudi ipd.). 
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2.3.5 NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

  Onesnaženje zraka, voda in/ali tal, 

  Zastrupitve ljudi in živali, 

  Začasna ali dalj časa trajajoča neuporabnost kmetijskih zemljišč, 

  Možne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje oziroma ni 
varen za zadrževanje v njegovi bližini (uničenje dela objekta ali porušitev objekta), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (možne tudi usodne poškodbe), 

  Možnost požara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne in IKT infrastrukture, 

  Možnost prekinitve cestnih  povezav (uničenje cestišča ipd.), 

  Možnost prometnih nesreč. 

2.3.6 NESREČA ZRAKOPLOVA

  Onesnaženje zraka, voda in/ali tal v primeru, da so v nesreči prisotne nevarne snovi, 

  Zastrupitve ljudi in živali (v primeru onesnaženja virov), 

  Možne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje oziroma ni 
varen za zadrževanje v njegovi bližini (uničenje dela objekta ali porušitev objekta), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (možnost usodnih poškodb), 

  Možnost požara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne  infrastrukture, 

  Možnost prekinitve cestnih  (uničenje cestišča ipd.). 

2.3.7 MNOŽIČNI POJAV KUŽNI BOLEZNI PRI ŽIVALIH

  Prenos virusa na človeka in posledično nevarnost epidemij, 

  Neposredna škoda zaradi pogina živali, zakolov ali pokončanja živali, 
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  Zmanjšanje proizvodnje živinorejskih in živalskih obratov, 

  Stalna nevarnost za zdravje ljudi, 

 Onesnaženost okolja. 

2.3.8 JEDRSKA NESREČA

  Kontaminacija tal, rastlin, živali, ljudi, vodnih virov, 

  Radiacijske bolezni, 

 Degenerativne spremembe ljudi, živali, rastlin, 

  Možnost prekinitve oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave 


2.3.9  NESREČE Z ZEMELJSKIM PLINOM ( GOSPODINJSTVA) 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (opekline, smrt), 

  Možnost požara v naravi, na objektih in prometnih sredstvih, 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne infrastrukture, 

  Možnost prekinjene oskrbe s plinom (nevarnost dodatnih eksplozij ali uhajanje plina iz 
plinovoda zaradi poškodbe plinovodov). 

2.3.10  ŽLEDOLOM

  Možne so poškodbe objektov, tudi take narave, da objekt ni uporaben za bivanje (uničenje dela
objekta ali celega objekta zaradi padca drevesa ali drugega predmeta), 

  Možne so poškodbe ljudi in živali (možne tudi usodne poškodbe), 

  Možnost prekinitve oskrbe z vodo za gospodinjstva in nujne javne storitve oziroma možnost 
motene oskrbe s pitno vodo zaradi poškodb vodovodnih sistemov, 

  Možnost prekinjene oskrbe z elektriko in prekinjene telekomunikacijske povezave, zaradi 
poškodb električne infrastrukture, 

  Možnost prekinitve cestnih  povezav (podrta drevesa, zaledenele površine, ipd.), 

  Možnost prometnih nesreč, ipd. 

3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

3.1 TEMELJNE PODMENE NAČRTA

Naravne  in  druge  nesreče  lahko  ogrozijo  človeška  življenja,  živali,  materialne  dobrine,  objekte,
infrastrukturo ter kulturno in naravno dediščino, zato so v načrtu predvideni zaščitni ukrepi in naloge ob
nastopu nevarnosti. 
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Nevarnost  nastane  lahko  neposredno  zaradi  plazenja,  poplavljanja  in  drugega  delovanja,  zaradi
poškodbe objektov, naprav v zvezi z nevarnimi snovmi, poškodb infrastrukture in drugo. 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo gospodarske javne službe, reševalne službe,
podjetja,  zavodi  in  druge organizacije,  katerih  dejavnost  je  pomembna za  zaščito  in  reševanje  ter
občine  in državni organi. Pri tem sodelujejo tudi podjetja in ustanove, ki so pooblaščeni za upravljanje
cestne  infrastrukture  in  tista,  ki  se  ukvarjajo  s  prevozom,  skladiščenjem,  proizvodnjo  in  obdelavo
nevarnih snovi, pristojna letališča, prevozniki idr. 
Aktiviranje zadolženih gasilskih  enot  za ukrepanje,  glede na njihovo pristojnost,  se izvede hkrati  z
obveščanjem odgovornih oseb prizadete občine . 

3.2 ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Pri  izvajanju zaščite,  reševanja in pomoči je potrebno upoštevati  načelo postopnosti  uporabe sil  in
sredstev ter upoštevati pristojnosti posameznih organov/sil za čim bolj učinkovito in nemoteno izvedbo
nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 

  Zaščita in reševanje temelji na principu avtonomnega gasilskega delovanja in poveljevanja 
JGS,  pristojnih javnih služb ter drugih izvajalcev ZRP. 

  Najprej se aktivira  operativno enoto krajevno pristojnega PGD, ki je najbližje nesreči. Če so v 
nesreči poškodovani ljudje se aktivira tudi NMP. 

  Na zahtevo vodje intervencije se aktivira  ostale operativne enote PGD ter pristojne občinske in
državne gospodarske javne službe. 

  Pri  nesrečah večjih  razsežnosti,  kjer  gasilske  sile  niso  zadostne za obvladovanje  nastalih
razmer, se vključijo v reševanje in pomoč tudi regijski poveljnik in regijski štab CZ ter  druge
službe  in  podjetja  in  organizacije  na  podlagi  sklenjenih  pogodb  z  občino  ter  določene
gospodarske družbe,  zavodi  in druge organizacije,  ki  imajo za ta namen ustrezne kadre in
sredstva, katere je določil pristojni državni organ. 

 Sistem aktiviranja gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje se izvaja v sistemu tehničnih
zvez (v sistemu ZARE pozivniki) ali s sireno za javno alarmiranje z izhodiščem, da se v fazi
aktiviranja uporabi  čim manj  časa za aktiviranje najprimernejše gasilske enote.  Podlaga za
aktiviranje je Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov. 

  Logistična podpora, ki jo vodi poveljnik CZ, izvajaja pa štab ter sile in sredstva ZRP, obsega: 
 - zagotavljanje opreme, tehničnih sredstev in goriva, 

- zagotavljanje zvez in informacijske podpore, 
- zagotavljanje prehrane, prevozov ter morebitne nastanitve gasilcem in reševalcem, 
- zagotavljanje nujne medicinske pomoči ter po potrebi prve veterinarske pomoči, 
- izvajanje prostorskih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, 
- evakuacijo, oskrbo in nastanitev ogroženih in prizadetih prebivalcev, 
- zaščito kulturne in naravne dediščine.

3.3 UPORABA NAČRTA

 Načrt oz. deli načrta se začnejo uporabljati: 
  ko poveljnik CZ oziroma njegov namestnik sprejme odločitev o tem ali 

  od obvestila ustreznih inštitucij o določeni nevarnosti, ki se jo da napovedati (npr. napoved 
močne, orkanske burje, napoved močnejšega deževja in naraščanja vodotokov - poplavljanje 
ipd.). 
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3.4 KONCEPT ODZIVANJA V PRIMERU NESREČ

STOPNJA
OGROŽENOSTI

POMEN/UKREPI OBVEŠČANJE AKTIVIRANJE SIL IN
SREDSTEV

ZELO NIZKA (1) Ni razloga za skrb Poveljnik CZ
Poveljnik GZ

Po potrebi glede na 
dogodek

NIZKA  (2) Pogojna ogroženost,izredna 
vremenska in druga dogajanja 
niso verjetna, vendar bje 
potrebna previdnost pri 
dejavnostih, ki so odvisna od 
vremena in ostalij dejavnikov 
ter spremljanje informacij

Poveljnik CZ
Poveljnik GZ

Po potrebi glede na 
dogodek

SREDNJA (3) Vremenska ali druga nevarna 
dogajanja lahko povzročijo 
večjo škodo ali nesreče

Poveljnik CZ
Poveljnik GZ

Župan

PGD občine  
Pristojna pogodbena 
podjetja ali zavodi

VISOKA (4) Velika nevarnost zaradi 
vremenskih ali ostalijh 
dogodkov. Verjetna je večja 
gmotna škoda, lahko so 
ogrožena človeška življenja...

Poveljnik CZ
Poveljnik GZ

Župan
Policija

Štab CZ
PGD občine 
Služba za podporo
Pogodbena podjetja in 
zavodi

4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

Za razpoložljivost (vrste in število enot in služb, njihove naloge, odzivni čas, način kritja stroškov) enot 
je odgovorna občina. 

4.1 OBČINSKI ORGANI

  župan 

  Podžupan(i) 

  Občinska uprava 
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4.2 SILE ZA 
ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN 

POMOČ

ORGANI CIVILNE ZAŠČITE 
  Poveljnik CZ 

  Namestnik poveljnika CZ 

 Štab CZ 

Načrt aktiviranja izvajalcev ZRP in Načrt obveščanja pristojnih organov 

 ENOTE IN SILE CIVILNE ZAŠČITE 


  Štab za CZ 

  Služba za podporo ( občinska uprava) 

JAVNA GASILSKA SLUžBA 

V  občini Sveti Tomaž je gasilska enota PGD Koračice nosilna gasilska in splošno reševalna enota.
Torej je tista, ki je namenjena prvemu, nosilnemu posredovanju na celotnem območju občine  Sveti
Tomaž. Prostovoljne gasilske enote so pooblaščene za opravljanje javne gasilske službe na območju
sektorjev, ki jih določi župan občine  Sveti Tomaž. Enote JGS namreč nimajo le nalog gašenja požarov.
V skladu s predpisi in glede na ogroženost območja občine  Sveti Tomaž imajo tudi naloge zaščite in
reševanja ob poplavah, potresih, neurjih, visokem snegu, žledu itd.

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

- PGD Koračice- osrednja enota
- PGD Trnovci
- PGD Pršetinci
- PGD Savci
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POGODBENA PODJETJA 

izvaja storitve s strojno mehanizacijo, zemeljska, gradbena, tesarska, vodovodna in električarska dela, 
reševanje iz ogroženih in poškodovanih objektov, ruševin in zemeljskih plazov, sodelovanje pri 
popravilu cestne in komunalne infrastrukture, urejanje lokacij za začasno nastanitev ljudi, druge naloge 
skladno z zahtevo poveljnika CZ ali vodje intervencije. 

 gradbena, rušitvena, obrtniška dela na višini in težko dostopnem terenu, poškodovanih stavbah 
in drugih objektih, sečnja in odstranitev dreves in drugih ovir, ki so posledica nesreč ali izrednih 
dogodkov. 

 storitve s strojno mehanizacijo, gradbena in zemeljska dela, cestne zapore in signalizacija, 
skrbijo za dostopnost poti in cest, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, 
reševanje iz ruševin, idr 

 priprava in prevoz hrane, prevoz izvajalcev nalog ZRP ter ogroženih in prizadetih prebivalcev

4.3 MEDOBČINSKA POMOČ 
Občina  Sveti  Tomaž  je  podpisnica  Dogovora  o  medsebojnem sodelovanju  in  pomoči  na  področju
varstva pred naravnimi  in  drugimi  nesrečami,  sklenjenega med sosednjimi  Občinami.  Pomoč mora
odobriti župan občine . Stroške pomoči krije tista občina, ki pomoč daje. Poleg tega pa je podpisnica
Sporazuma o medsebojnem sodelovanju in  pomoči  na področju varstva pred naravnimi  in  drugimi
nesrečami med sosednjimi občinami. 

4.4 AKTIVIRANJE SIL NA VIŠJI RAVNI 
V primeru, da bi bile razsežnosti tako velike, da občinske sile in/ali sredstva ZRP ne bi zadoščale, se
lahko (na zahtevo poveljnika CZ ali njegovega namestnika) prosi za aktivacijo sil in sredstev na regijski
ravni.  Za  pomoč se lahko zaprosi  tudi  Slovensko vojsko  (na zahtevo poveljnika  CZ ali  njegovega
namestnika). 

4.5 OPREMA IN DRUGA MATERIALNA SREDSTVA 
So sestavni del razpoložljivih občinskih sil ZRP. Oprema in druga materialna sredstva so ustrezno 
vzdrževana in skladiščena. 

4.6 FINANČNA SREDSTVA 
Finančna sredstva za ustrezno izvajanje dejavnosti ZRP so zagotovljena v občinskem proračunu. 

 Stroški operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike CZ in pripadnikov drugih 
enot, zavarovanje), 

 Stroški delovanja gasilskih enot, 

 Materialni stroški (npr. stroški namestitve prebivalcev, prevozni stroški, …). 

Občina ne krije stroškov intervencij, kadar je te stroške v skladu s 118. členom ZVNDN dolžna kriti
fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, zaradi katere
so nastali stroški nujnega ukrepanja oziroma povzročila nesrečo mora. 
V tem primeru mora povzročitelj pokriti: 
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 Stroške zaščitnih in reševalnih intervencij, 

 Stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje, 

 Stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam. 

Če je povzročiteljev ogroženosti  oziroma nesreče, kot je zgoraj zapisano, več in se ne da ugotoviti
deleža posameznega povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno. Kadar posameznih aktivnosti ali
stroškov zanje ni mogoče takoj naložiti prej navedenim zavezancem za plačilo, občina subsidiarno krije
stroške izvajanja tistih aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti občine  . V takih primerih poveljnik ali član
štaba izdela zbirnik stroškov organov, enot in služb iz stvarne pristojnosti občine  in ga preda županu, ki
presodi  o izterjavi  stroškov.  V kolikor  je povzročitelj  znan,  župan praviloma posreduje zahtevek za
plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja. Župan lahko v določenih
primerih, kadar to opravičuje ekonomičnost postopka, prenese izvedbo terjatve stroškov intervencije do
povzročitelja, izvajalcem ZRP. 
Občina Sveti Tomaž ne naroča in ne krije stroškov za tiste aktivnosti, ki so v stvarni pristojnosti
države (npr.  nevarne snovi, prometne nesreče in odpadki,  ipd.).  Izvedbo ali  naročilo izvedbe
takih aktivnosti, vodja intervencije na mestu nesreče in vodja intervencije kot celote ali , takoj
zahteva od državne ravni preko ReCO. 

5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA

5.1 NAVODILO O OBVEŠČANJU IN OPOZARJANJU JAVNOSTI

Splošna obvestila v zvezi z nevarnostjo. 
Splošna obvestila v zvezi z nevarnostjo močnega deževja in vetra  ali  poplav izda Agencija RS za
okolje. V skladu s tem obvestilom se lahko pristojne občinske službe pripravijo na pretečo nevarnost,
saj je mogoče dogajanje vremenskih razmer napovedati v naprej. 
Plazenje lahko predvidimo posredno, predvsem pa na tistih območjih občine , katera veljajo za območja
z velikim tveganjem.  V času napovedanega močnega deževja se poviša,  poleg ostalih  nevarnosti,
stopnja tveganja pred plazenjem, zato se lahko pristojne občinske službe pripravijo za pravočasno in
primerno ukrepanje tudi pred tovrstnimi tveganji. 
Požar  v  naravi:  Uprava RS za zaščito  in  reševanje  razglasi  stopnjo požarne ogroženosti.  Lokalna
skupnost  pa lahko predpiše oziroma uveljavi  posebne ukrepe na svojem območju za varstvo pred
požarom ter razglasi stopnjo požarne ogroženosti na svojem območju. V skladu s tem obvestilom se
lahko pristojne občinske službe pripravijo na pretečo nevarnost in začnejo izvajati poostren nadzor na
občinskem območju (opazovalne skupine, požarne straže). 
Ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih
ukrepov ter prebivalstvo opozoriti na nevarnosti in ustrezno ukrepanje ob nastanku pojava. Potrebno je
dati tudi napotke za osebno in vzajemno zaščito. 
Jedrska nesreča se zgodi iznenada, zato jo je nemogoče napovedati. V primeru nesreče je primarna
odgovornost  obveščanja in opozarjanja NEK-a in URSJV.  Slednji  posredujejo informacije  v zvezi  z
nesrečo vsem pristojnim organom ZRP na državni ravni (CORS, ReCO ipd.). Ti pa nadalje ukrepajo kot
je predvideno v načrtih ZiR. URSJV pripravi prvo obvestilo za javnost na državni ravni (posredovati jo
mora vsem akterjem ZRP). Sporočila za javnost si sledijo vsake 3 ure oziroma na vsakih 30 minut po
večji spremembi. 

Osebno obveščanje ob neposredni nevarnosti na kraju nesreče, ko so ogrožena človeška 
življenja. 
V  primeru,  da  vodja  intervencije  na  kraju  nesreče  ali  vodja  intervencije  kot  celote  ugotovi,  da
prebivalcem preti neposredna nevarnost, takoj odredi umik ljudi iz ogroženih objektov ali območij, jih o
tem obvesti in poda navodila za nadaljnje ravnanje. 
Kabinet župana zagotovi pogoje za izvedbo obveščanja in opozarjanja. 
Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo vzpostaviti s
prizadetim prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi .
Informacije o razmerah na prizadetem območju občine  posredujejo preko javnih medijev in na druge,
krajevno  običajne  načine.  Priporočljivo  je,  da  občine   za  dodatne  informacije  objavijo  posebne
telefonske številke oziroma po potrebi organizirajo informacijske centre. 
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Obveščanje in opozarjanje preko sredstev javnega obveščanja izvaja, neposredno ali s pomočjo
novinarskih konferenc, poveljnik CZ ali njegov namestnik ali vodja intervencije. 
Obveščanje širše javnosti je v pristojnosti državnih in občinskih organov in služb in poteka preko javnih 
medijev (regionalni radio in televizija, nacionalni radio in televizija). Neposredno obveščanje izvaja štab 
CZ , gasilcev in drugih reševalcev, društev in organizacij na terenu ter z letaki na oglasnih deskah. 
Obveščanje novinarjev na mestu nesreče o poteku reševanja ob masovni nesreči 
Informacije na mestu nesreče lahko dajejo novinarjem samo vodje intervencije vodstvenih organizacij in
pooblaščene osebe štaba CZ. 
Obveščanje in dajanje navodil sorodnikom ponesrečencev 
Za obveščanje in dajanje navodil očividcem in sorodnikom ponesrečencev je pristojna Policija oz. lahko
tudi prevoznik sam (v primeru nesreč z nevarnimi snovmi). 
Obveščanje in opozarjanje v primeru jedrske nesreče pri nas in v tujini 
V primeru, da poveljnik CZ ali vodja intervencije ugotovi, da prebivalcem preti neposredna nevarnost, 
takoj določi zaščitne ukrepe za občane, jih o tem obvesti in poda navodila za nadaljnje ravnanje. 
Zaščitni ukrepi se izvajajo na podlagi meritev. 

Prvo informacijo o jedrski nesreči v tujini prejmeta URSJV in CORS. CORS obvesti pristojni ReCO, ta 
pa nadalje občine  na ogroženem območju. 

5.2 OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
Obveščanje izvajalcev nalog se izvaja v primeru, da se predvideva, da bo v kasnejših fazah izvajanja 
nalog ZRP in zaščitnih ukrepov potrebno njihovo sodelovanje. S tem se tudi zagotovi njihovo 
vnaprejšnjo seznanjenost z razmerami na ogroženem območju in se tako tudi skrajša aktivacijski čas, v
primeru, da dejansko pride do potrebe po njihovem sodelovanju. 
Opazovanje in spremljanje nesreče je v pristojnosti javnih služb ter JGS. Prvo obvestilo o nesreči mora
vsebovati podatke o: 

V primeru nevarnosti je potrebno takoj obvestiti ReCO (112). Opazovanje in spremljanje 
vremenskih razmer (napoved burje, močnejšega deževja ipd.) je v pristojnosti Agencije RS za okolje. 
Opazovanje in spremljanje aktivnosti plazov je v pristojnosti Agencije RS za okolje

Opazovanje in spremljanje stanja o možnem pojavu kužnih bolezni na območju občine  Sveti Tomaž 
izvaja Območni urad Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Opazovanje in spremljanje nesreče zrakoplova je v pristojnosti javnih služb ( letališka kontrola ali 
območna kontrola zračnega prometa) ter JGS. 
Izvajati morajo naslednje aktivnosti: 
 opazovanje stanja na ogroženih območjih in objektih, 

 obdelava podatkov, napovedovanje nevarnosti, 

 razglasitev nevarnosti, 

 seznaniti se z nastalo situacijo (vrsta udeleženega letala, približno št. udeležencev, vrsta in količina 
tovora, položaj zrakoplova ipd.). 

Nesreča zrakoplova se lahko zgodi med preletom kjerkoli na območju občine  Sveti Tomaž. Vsakdo, ki 
izve za zrakoplov v sili oz. za nesrečo zrakoplova (pristojna služba letališča, prevoznik, posameznik, ki 
je priča nesreči), mora to takoj sporočiti na Regijski center za obveščanje Ptuj na telefonsko številko 
112, na OKC PU Ptuj tel. št. 113 . ReCO Ptuj preko CORS preveriti verodostojnost obvestila. 

Prvo obvestilo v primeru nesreče zrakoplova namenjeno ReCO Ptuj, mora vsebovati podatke o: 
 vrsti zrakoplova (potniško, tovorno ali vojaško), 

 vrsti nevarnosti (nesreča ali zrakoplov v sili), 

 položaju zrakoplova, 

 številu oseb v zrakoplovu, 

 vrsti in količini blaga, 
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 prevozniku (in državi), 

kraju vzleta in pristanka zrakoplova ter UTC času poteka dogodka ipd. 
Opazovanje in spremljanje oziroma merjenje radioaktivnosti je v pristojnosti NEK-a (na kraju dogodka) 
ter URSJV. 
Merjenje se izvaja preko stacionarnih merilnikov, ki so nameščeni po celotni državi ali preko mobilnih
enot na terenu. 

Obveščanje pristojnih organov 

DOKUMENTACIJA                        DIAGRAM POTEKA                          PRIMARNA 
 POSTOPEK                                    AKTIVNOSTI                                      ODGOVORNOST

 
             ReCO Ptuj

Občani občine 

                                      Občinska uprava
Načrt obveščanja občine  Sveti  Tomaž

 

 Župan- občine  Sveti Tomaž
Poveljnik CZ občine  Sveti

Tomaž

Župan občine  Sveti Tomaž
Poročila Poveljnik CZ občine  Sv. Tomaž

                         

Po prejemu obvestila o nesreči, obvešča operativni delavec ReCO Ptuj naslednje organe: 
- župana, podžupana ,
- Poveljnika CZ
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POSREDOVANJE PODATKOV



- Občinsko upravo, 
- Poveljnika GZ.

RECO PTUJ

Župan- Podžupan Poveljnik CZ Občinska uprava, Poveljnik GZ

5.3 NAVODILO O ALARMIRANJU 

Uporaba  alarmnih  znakov  je  dovoljena  le  za  obveščanje  in  opozarjanje  prebivalcev  kadar:
obstaja možnost o neposredni ogroženosti njihovih življenj in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na
način, ki ga v začetni fazi določi vodja intervencije ali v naslednji fazi poveljnik CZ ali druga pristojna
oseba. 
Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukažejo: vodja intervencije, poveljnik Civilne zaščite ali njegov
namestnik, župan.

Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO ter: povedo kateri znak za alarmiranje naj uporabi (opozorilo na
nevarnost, neposredna nevarnost), podajo obvestilo za javnost o razlogu za proženje siren in če je to
potrebno podajo tudi  ustrezna navodila  za ravnanje v  skladu z 9.  členom Uredbe o organizaciji  in
delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 
Opozorilo za nevarnost: enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se
nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in druge nesreče. 
Neposredna nevarnost: zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporablja ob nevarnosti poplave,
večjem  požaru,  radiološki  in  kemični  nevarnosti,  nevarnosti  vojaškega  napada  ter  ob  drugih
nevarnostih. 
Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal ukaz o uporabi znaka za alarmiranje dolžan : Izdati
ukaz za uporabo »konec nevarnosti« ter navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev. 
Konec  nevarnosti:  enoličen  zvok  sirene,  ki  traja  30  sekund,  se  obvezno  uporabi  ob  prenehanju
nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. 
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6. AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Regijski center za obveščanje aktivira enote, organe in službe ZRP v skladu z Načrtom aktiviranja 
izvajalcev ZRP na območju občine  Sveti Tomaž. Za aktiviranje občinskih sil izven območja občin, s 
katerimi ima Občina  sklenjen sporazum, ReCO aktivira sile ZRP le po odredbi župana. 

6.1    AKTIVIRANJE OBČINSKIH ORGANOV IN NJIHOVIH STROKOVNIH SLUŽB

RECO Ptuj  na  podlagi  Načrta  alarmiranja  in  obveščanje  občine   Sveti  Tomaž  aktivira  in  obvešča
pristojne glede na vrsto nesreče.
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6.2 AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

O pripravljenosti  in  aktiviranju  občinskih  enot  CZ  in  drugih  občinskih  sil  za  ZRP odloča  občinski
poveljnik CZ. Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil ZRP izvaja pristojna izpostava URSZR (izpostava
Ptuj) preko ReCO, ki izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo
pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja. Vse zadeve v zvezi z
nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju dolžnosti CZ oziroma
na področju zaščite in reševanja opravlja strokovna služba župana. 

6.3 AKTIVIRANE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

Na podlagi  Načrta  alarmiranja  in  obveščanja  RECO Ptuj  aktivira  posamezno PGD glede na vrsto
nesreče. Vodja intervencije lahko od RECO zahteva aktiviranje tudi ostalie PGD v kolikor razmere na
terenu zahtevajo večjo pomoč.

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE

7.1 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA V OBČINI SVETI TOMAŽ

NAZIV ORGANA UKREPI NALOGE

Župan  določa kategorizacijo 
PGD

  imenuje štab CZ
 sprejema oceno 

ogroženosti in   načrte 
zaščite in reševanja

 -odreja naloge občinski 
upravi in  javnim službam

 Sklepa o nalogah za 
odpravljanje posledic 
nesreče

 odreja plačilo sredstev 
reševanja s sredstvi 
proračunske rezerve

 sprejema sklepe za 
zaščito in reševanje in 
pomoč

Poveljnik CZ  preverja operativno 
pripravljenost sil in 
sredstev za ZRP

 sodeluje pri pripravi 
ocene ogroženosti in 
izdelavi načrtov ZIR

 Vodi intervencije kadar 
je aktiviran štab CZ

 izvaja logistično podporo
 daje mnenja in predloge 

v zvezi z zaščito 
reševanjem in pomočjo
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 skrbi za povezavo in 
usklajeno delovanje 
vseh sil ZRP

 pripravi končno poročilo 
ter ga posreduje županu

Štab za CZ  Nudi strokovno pomoč
 zagotavlja informacijsko 

podporo
 člani štaba pkorivajo 

strokovna področja ( PP, 
teh. reševanje..)

 Izvaja vse naloge 
logistike in strokovne 
pomoči poveljniku in 
občinski upravi ter 
izvajalcem na terenu

Poveljnik JGS oz. GZ  Preverja operativno in 
intervencijsko 
pripravljenost sil in 
sredstev v PGD

 Neposredno vodi 
intervencijo gasilskih enot

 pripravi predlog in 
končno poročilo o 
intervenciji

7.2 VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA MESTU NESREČE

Temeljna raven organiziranja, vodenja in usklajevanja ob naravnih in drugih nesrečah je območje 
delovanja  prostovoljnih gasilskih enot. 

7.3 VODENJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI NA RAVNI OBČINE SVETI TOMAŽ

Delo v začetni fazi operativno – strokovno vodi poveljnik CZ. Glede na razmere, vodenje mu lahko  pri
usklajevanju aktivnosti in podpori enotam in službam pomaga štab CZ. Zagotavljanje finančnih sredstev
za izvajanje pristojnosti občine  in praviloma tudi odnosi z javnostmi so v pristojnosti župana oz. od
njega pooblaščene osebe). 
Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prioritet, zagotavljanje finančnih
virov, načrtovanje prihodnjih aktivnosti je v pristojnosti občine . Zagotavlja se obveščanje medijev in
javnosti,  zagotavljanje  nujnih  življenjskih  pogojev  prizadetim v nesreči,  zagotavljanje  storitev  javnih
gospodarskih služb iz občinske pristojnosti, vzpostavitev in vzdrževanje stika z državno ravnjo, če je to
potrebno ter za morebitno potrebo po pomoči državnih sil ZRP. 

7.4 OPERATIVNO VODENJE INTERVENCIJ

Vodenje gasilskih intervencij- Poveljnik PGD 
ali namestnik

PGD Koračice (OGE)
PGD Trnovci
PGD Pršetinci
PGD Savci

Logistična podpora, usklajevanje intervencij- 
Poveljnik CZ ali namestnik

Štab CZ, pogodbeniki

Vodja intervencije Pristojne reševalne 
službe 
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OPERATIVNO VODENJE GASILSKIH INTERVENCIJ (požar v naravi) 
Operativno strokovno vodenje gasilskih intervencij je v pristojnosti gasilskih poveljnikov. Vodja gasilske
intervencije samostojno vodi gasilsko intervencijo in le-ta strokovno sodeluje s poveljnikom GZ. 
Vodenje intervencije pri manjših in začetnih požarih je v pristojnosti vodje enote, ki je prva na požarišču.
Kasneje pa lahko prevzame vodenje poveljnik gasilske enote, ki pokriva požarni sektor. Za vodenje
intervencij pri velikih požarih je pristojen poveljnik GZ oziroma njegov namestnik (lahko tudi gasilski
častnik, ki ga določi poveljnik GZ). 
Usklajevanje  velikih  intervencij  ter  logistična  podpora  se  izvaja  v  okviru  štaba  CZ,  pri  čemer  vse
aktivnosti vodi poveljnik CZ. 

7.5 ORGANIZACIJA ZVEZ

Pri  neposrednem vodenju  akcij  zaščite,  reševanja  in  pomoči  se  uporablja  sistem radijskih  zvez  in
reševanja (ZARE) ter sistem osebnega pozivanja. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju
intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Komunikacijska središča tega sistema so v centrih
za obveščanje, preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne
komunikacijske  sisteme.  Pri  prenosu  podatkov  in  komuniciranju  se  načeloma  uporablja  vsa
razpoložljiva  telekomunikacijska  in  informacijska  infrastruktura,  ki  temelji  na  različnih  medsebojno
povezanih omrežjih. 
Prenos  podatkov  in  komuniciranje  med  organi  vodenja,  reševalnimi  službami  in  drugimi  izvajalci
zaščite, reševanja in pomoči poteka po: 
- Telefaksu, internetu, 

- Radijskih zvezah (ZARE), 

- Javne telefonske zveze, ki so lahko analogne ali digitalne, 

- Brezžični telefoni, 

- Zveze radioamaterjev. 

8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.1 UKREPI ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Zaščitni ukrepZaščitni ukrep OdrejaOdreja IzvajalecIzvajalec PrilogaPriloga

EvakuacijaEvakuacija

 manjšamanjša

Poveljnik PGDPoveljnik PGD

vodja intervencijevodja intervencije JGS, policija,JGS, policija,
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-    večja-    večja

Poveljnik JGSPoveljnik JGS

  Poveljnik CZPoveljnik CZ

JGS,  policija,JGS,  policija,

poklicana vozila,poklicana vozila,

Začasna nastanitevZačasna nastanitev Poveljnik JGSPoveljnik JGS

  Poveljnik CZPoveljnik CZ

Matično PGD območja,Matično PGD območja,
kjer se izvajakjer se izvaja

nastanitevnastanitev

PrevozPrevoz Poveljnik JGSPoveljnik JGS

  Poveljnik CZPoveljnik CZ

Dogovorjena Dogovorjena 

vozila iz vpoklicavozila iz vpoklica

OskrbaOskrba Poveljnik JGSPoveljnik JGS

  Poveljnik CZPoveljnik CZ Določena podjetjaDoločena podjetja

8.1.1.  Evakuacija8.1.1.  Evakuacija

Če je nevarnost huda in neposredna, vodja intervencije določi območje evakuacije, v skladu z vrsto inČe je nevarnost huda in neposredna, vodja intervencije določi območje evakuacije, v skladu z vrsto in
obsegom nevarnosti.  V  primeru  počasnega  razvoja  dogodkov,  določi  območje  evakuacije  PCZ naobsegom nevarnosti.  V  primeru  počasnega  razvoja  dogodkov,  določi  območje  evakuacije  PCZ na
predlog vodje intervencije ali poveljnika JGS.predlog vodje intervencije ali poveljnika JGS.

8.1.2.  Začasna nastanitev 8.1.2.  Začasna nastanitev 

Začasno nastanitev odreja PCZ, izvede pa matično PGD. Nastanitev se zagotavlja le, če morajo bitiZačasno nastanitev odreja PCZ, izvede pa matično PGD. Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti
prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči in v primeru zelo slabega vremena.prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči in v primeru zelo slabega vremena.

V  prvi  fazi  se  prebivalce  prepelje  v  stavbo  kulturnega  doma  –  dvorana  in  teleovadnica.  Če  jeV  prvi  fazi  se  prebivalce  prepelje  v  stavbo  kulturnega  doma  –  dvorana  in  teleovadnica.  Če  je
evakuiranih  prebivalcev  do  deset,  se  jih  začasno  namesti  v   namestitvene  kapacitete,  ki  bojo  naevakuiranih  prebivalcev  do  deset,  se  jih  začasno  namesti  v   namestitvene  kapacitete,  ki  bojo  na
razpolago v OŠ Sveti Tomaž.razpolago v OŠ Sveti Tomaž.

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z evakuiranimi prebivalci izvaja župan v sodelovanju s PCZ in PoveljnikomNadaljnje aktivnosti v zvezi z evakuiranimi prebivalci izvaja župan v sodelovanju s PCZ in Poveljnikom
JGS občine  Sveti TomažJGS občine  Sveti Tomaž

8.1.3.8.1.3. PrevozPrevoz

Evakuacijska zbirališča in sprejemališča so namenjena le  tistim prebivalcem, ki se po obvestilu zaEvakuacijska zbirališča in sprejemališča so namenjena le  tistim prebivalcem, ki se po obvestilu za
evakuacijo ne morejo umakniti sami, s svojimi ali javnimi prevoznimi sredstvi.evakuacijo ne morejo umakniti sami, s svojimi ali javnimi prevoznimi sredstvi.

Za evakuacijo se lahko uporabljajo avtobusi  v dogovoru z javnim lokalnim prometom ali  z  drugimiZa evakuacijo se lahko uporabljajo avtobusi  v dogovoru z javnim lokalnim prometom ali  z  drugimi
prevozniki po dogovoru. V vseh problemih se dogovarjata poveljnik CZ in župan občine  sveti Tomaž. prevozniki po dogovoru. V vseh problemih se dogovarjata poveljnik CZ in župan občine  sveti Tomaž. 

8.1.4.  Oskrba8.1.4.  Oskrba

V kraju nastanitve se mora zagotoviti:V kraju nastanitve se mora zagotoviti:

 BivanjeBivanje
 Prehrana,Prehrana,
 Zdravstvena  oskrba,Zdravstvena  oskrba,
 Socialna oskrba,Socialna oskrba,
 Materialna pomoč,Materialna pomoč,

8.2.8.2. Naloge zaščite in reševanjaNaloge zaščite in reševanja
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Ob naravnih in drugih nesrečah se izvajajo predvsem naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:Ob naravnih in drugih nesrečah se izvajajo predvsem naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:

Naloga  ZRPNaloga  ZRP IzvajalciIzvajalci

Prva medicinska pomočPrva medicinska pomoč ZP     ZP     

Pomoč ogroženim in prizadetimPomoč ogroženim in prizadetim Humanitarne organizacijeHumanitarne organizacije

Gašenje in reševanje ob požarih, Gašenje in reševanje ob požarih, 
posredovanje ob neurjih, plazovih, posredovanje ob neurjih, plazovih, 
poplavah...poplavah...

Operativni načrt  JGS SvetiOperativni načrt  JGS Sveti
TomažTomaž

Reševanje v primeru prometne nesreče, Reševanje v primeru prometne nesreče, 
nesreče z nevarno snovjonesreče z nevarno snovjo

GE z koncesijo GE Ptuj, GEGE z koncesijo GE Ptuj, GE
OrmožOrmož

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenjeZagotavljanje osnovnih pogojev za življenje Podjetja, ki jih zadolži župan Podjetja, ki jih zadolži župan 

8.2.1 Prva medicinska pomoč8.2.1 Prva medicinska pomoč

Naloge prve medicinske pomoči se izvajajo v okviru javne zdravstvene službe. Naloge prve medicinske pomoči se izvajajo v okviru javne zdravstvene službe. Osrednja enota za prvoOsrednja enota za prvo
medicinsko pomoč na območju občine   je Zdravstvena postaja Sveti Tomaž in Zdravstveni dom Ormož,medicinsko pomoč na območju občine   je Zdravstvena postaja Sveti Tomaž in Zdravstveni dom Ormož,
ki zagotavljata službo nujne medicinske pomoči. ki zagotavljata službo nujne medicinske pomoči. Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo sami vManjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo sami v
okviru osebne in vzajemne zaščite.okviru osebne in vzajemne zaščite.

8.2.2 Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem8.2.2 Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem

Naloge  pomoči  Naloge  pomoči  ogroženim in  prizadetim  prebivalcem se  izvajajo  v  okviru  javne  službe  socialnegaogroženim in  prizadetim  prebivalcem se  izvajajo  v  okviru  javne  službe  socialnega
varstva, lahko pa tudi prostovoljne organizacije v občini Sveti Tomaž.varstva, lahko pa tudi prostovoljne organizacije v občini Sveti Tomaž.

8.2.3 Gašenje in reševanje ob požarih8.2.3 Gašenje in reševanje ob požarih

Naloge gašenja in reševanja ob požarih, opravljajo GE JGS  v okviru gasilske javne službe.Naloge gašenja in reševanja ob požarih, opravljajo GE JGS  v okviru gasilske javne službe.

8.2.5 Reševanje iz ruševin8.2.5 Reševanje iz ruševin

Naloge Naloge gradbeno-tehničnega reševanja iz ruševin izvajajo izvajalci javne gradbeno-tehničnega reševanja iz ruševin izvajajo izvajalci javne gasilske službe, pogodbenagasilske službe, pogodbena
gradbena podjetja v občini Sveti Tomaž.gradbena podjetja v občini Sveti Tomaž.

8.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje8.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje

Osnovni pogoji za življenje ob nesreči so:Osnovni pogoji za življenje ob nesreči so:
 nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali,nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali,
 nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi 

potrebščinami,potrebščinami,
 oskrba z električno energijo,oskrba z električno energijo,
 zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture,zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture,
 zagotovitev in zaščita nujne živinske krme terzagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter
 zaščita kulturne dediščine.zaščita kulturne dediščine.

Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice nesreč, do zagotovitve osnovnihObčinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice nesreč, do zagotovitve osnovnih
pogojev za življenje. Osnovne pogoje za življenje zagotavljajo predvsem izvajalci javnih služb.pogojev za življenje. Osnovne pogoje za življenje zagotavljajo predvsem izvajalci javnih služb.

Naloge ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih 
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Pri množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih se izvaja predvsem tehnično reševanje, ki ga izvajajo 
v tem primeru: 
 Javne službe za prevoz živalskih odpadkov oz. poginulih živali in ravnanje z njimi (Nacionalni 
veterinarski inštitut – območna enota NG – veterinarsko higienska služba in drugi po potrebi), 

 Komunalna in gradbena podjetja, ki sodelujejo pri pripravi oz. ureditvi mest za pokop ali sežig 
živalskih trupel in pri graditvi sanitarno – higienskih objektov (razkuževalnih pregrad) na mejah 
okuženega območja,

9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
9.1 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic 
nesreče. Za osebno in vzajemno zaščito je odgovorna občina. Preko poverjenikov za CZ, ki se 
imenujejo v večjih bivalnih okoljih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, seznanja 
prebivalce s postopki za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP (obveščanje preko medijev, razdelitev
morebitnih brošur ipd.). Občina lahko organizira svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo 
prostovoljci, zlasti psihologi, socialni in zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja 
ter drugi. 
V osebno in vzajemno zaščito spadajo zlasti: 

  Obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na območju nesreče, 

  Usmerjanje osebne in vzajemne zaščite, 

  Organiziranje informativnih centrov, 

  Pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcev, 

  Spremljanje socialnih razmer, Spremljanje socialnih razmer,

  Omejitev pitne vode, 

  Priprava na evakuacijo, 

  Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, 

  Znanje osnov prve pomoči in 

  Osnov prve veterinarske pomoči (v primeru kužnih bolezni pri živalih), 

  Uporaba sredstev za dezinfekcijo, 

 Osebna dekontaminacija, 

 Omejitev uporabe živil (zlasti sadja in zelenjave), 

  Zadrževanje v zaprtih prostorih – zaklanjanje, 

  Drugo. 

10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
10.1 RAZLAGA POJMOV 
1. Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki
prizadenejo  oziroma  ogrozijo  življenje  ali  zdravje  ljudi,  živali  ter  premoženje,  povzročijo  škodo  na
kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti
posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo. 
2.  Naravne nesreče  so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča,
žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne
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vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled,
pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci. 
3. Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča,
porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge ekološke ter
industrijske nesreče, ki  jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno
stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in
druge oblike množičnega nasilja. 
4.  Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in
okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč. 
5. Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge nesreče. 
6.  Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške intervencij in
ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče. 
7.  Preventivni  ukrepi  so vsi  ukrepi,  s  katerimi  se  prepreči  nevarnost  nastanka  nesreče,  oziroma
ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče. 
8. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov ali
drugih  organizacij,  lokalnih  skupnosti  in  države,  ki  so  namenjene  zaščiti,  reševanju  in  pomoči  ob
naravni ali drugi nesreči. 
9.  Sredstva za  zaščito,  reševanje  in  pomoč  obsegajo  zaščitno  ter  reševalno  opremo in  orodje,
zaklonišča in druge zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skladišča,
prevozna  sredstva,  telekomunikacijske  in  alarmne  naprave  ter  material,  ki  se  namensko
uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen. 
10. Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva, izdelana v skladu s predpisanimi standardi
in praviloma tipizirana, za osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter tehnična indruga sredstva, ki
jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci pri zaščiti, reševanju in pomoči. 
11.  Ocena ogroženosti  je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za nastanek
naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite
pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. 
12. Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana zamisel
zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči. 
13. Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih sredstev
za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
posledicami naravne in druge nesreče. 
14. Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo,
reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in druge nesreče. 
15.  Pomoč  obsega ukrepe in  storitve strokovnjakov,  reševalnih  enot  in  služb,  uporabo zaščitne in
reševalne opreme ter sredstev pomoči. 
16. Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreči so nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali,
nastanitev  in  oskrba  ogroženih  s  pitno  vodo,  hrano,  zdravili  in  drugimi  osnovnimi  življenjskimi
potrebščinami,  oskrba  z  električno  energijo,  zagotovitev  nujnih  prometnih  povezav  in  delovanja
komunalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter zaščita kulturne dediščine. 
17. Prevoznik  je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje
prevoznih  storitev  v  železniškem  prometu  in  ima  za  zagotavljanje  omenjenih  storitev  licenco  ter
zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska družba, ki zagotavlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje teh
storitev licenco. 
18.  Upravljavec  železniške  infrastrukture  je  oseba  javnega  prava,  ki  je  odgovorna  za  pripravo,
organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej
in za gospodarjenje z njo.
19. Pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec sklene v imenu in na račun države
pogodbo  o  opravljanju  gospodarske  javne službe.  20.  Kontroliran  zračni  prostorje  del  zračnega
prostora,  določenih razsežnosti,  v  katerem je  zagotovljena služba za vodenje  zračnega prometa v
obsegu, ki je opredeljen s klasifikacijo zračnega prostora. 
21. Let zrakoplova je gibanje zrakoplova od trenutka, ko se zrakoplov premakne z namenom vzleteti in
do trenutka, ko se ustavi po pristanku. 
22. Letalski prevoznik pomeni podjetje za zračni promet z veljavno operativno licenco. 
23. Letališče je določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napravami in opremo),
delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in za njihovo gibanje po tleh. 
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24. Zrakoplov v sili je položaj zrakoplova, pri katerem so podane okoliščine, ki kažejo na to, da se je
nesreča skoraj zgodila. 
25. Nesreča je po zakonu o letalstvu dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki se zgodi tedaj,
ko se ena ali več oseb oziroma stvari vkrca v zrakoplov, s katerim se namerava opraviti let, do tedaj, ko
se opravi izkrcanje in zaradi katerega je: 
  ena  ali  več  oseb  smrtno  ponesrečenih  ali  težje  poškodovanih,  oziroma  so  stvari  močno
poškodovane ali uničene, kot posledice nahajanja v zrakoplovu, ali izpostavljenosti reaktivnemu pišu,
razen,  če  so  poškodbe  posledica  naravnih  vzrokov,  če  gre  za  samopoškodbe  ali  če  poškodbe
povzročijo druge osebe, ali so poškodovani slepi potniki, ki se skrivajo zunaj območij, ki so običajno
namenjena potnikom in posadki, 

 na zrakoplovu nastala poškodba ali  napaka na strukturi,  ki  negativno vpliva na strukturno moč,
delovanje  ali  letalne  karakteristike  zrakoplova  in  bi  zahtevalo  večje  popravilo  ali  zamenjavo
poškodovanega dela, razen okvare ali poškodbe motorja, ki je omejena samo nanj, njegov pokrov ali
dodatke ali okvare propelerja, konca krila, antene, zračnice, zavor, aerodinamičnih prehodov, manjše
zareze ali vbodne luknje na površini zrakoplova, 

 zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen. 

26.  Vzletišče  je  določena  kopenska  ali  vodna  površina,  ki  je  v  celoti  ali  deloma  namenjena  za
pristajanje, vzletanje ali gibanje zrakoplovov samo določenih vrst in kategorij

27. Zrakoplov  je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije
zraka na zemeljska površino. 
28. Okuženo območje je območje, na katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem
so možnosti za širjenje okužbe. 
29. Ogroženo območje je območje, na katerem se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na
katerem so možnosti za širjenje okužbe.

10.2 RAZLAGA OKRAJŠAV
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
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P-1 Podatki  o  poveljniku,  namestniku  poveljnika  in  članih  štaba civilne
zaščite 

P-2 Seznam odgovornih oseb občine 

P-3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-4 Podatki o organih, službah in enotah CZ

P-5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito,
reševanje in pomoč 

P-7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR

P-8 Radijski imenik ZARE

P-10 Pregled gradbenih organizacij

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov

P-13 Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb

P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

P-15 Seznam opreme CZ

P-18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P-20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihove zmogljivosti,  ter  lokacije  primerne  za  postavitev  zasilnih prebivališč
(rs/regije/občine )

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

P-23 Pregled  lokacij  načrtovanih  za  potrebe  zaščite  in  reševanja  v  občinskih
prostorskih aktih 

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 

P-25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P-26 Pregled centrov za socialno delo

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P-29 Pregled veterinarskih organizacij 

P-31 Pregled kulturne dediščine 

P-33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

Seznam dodatkov:
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VSEBINA

D-1 Načrt dejavnosti občine  Semič

D-2 Načrtovana sredstva za izvajanje področja ZIR

D-3 Navodilo kako zagotoviti pitno vodo

D-4 Navodilo za uporabo radijskih zvez

D-5 Navodilo kako zagotovimo zdravo pitno vodo

D-6 Navodilo kako se zaščitimo pred strelo

D-7 Novodilo za zagotavljanje nijne zaloge hrane

D-8 Navodilo kako ravnamo ob poi in po poplavi

D-9 Navodilo kako ravnamo ob potresu in po potresu

D-11 Navodilo kako ravnamo ob požaru v naravi

D-12 Prva psihološka pomoč

D-13 Dajanje prve medicinske pomoči
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