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PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA ZAŠČITR, REŠEVANJA IN POMOČI 

 

 UREDBA O VSEBINI IN IZDELAVI NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA ( Ur. list RS št. 24/12 in 

78/16) 

 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/06 – UPB1, 95/07 – 

ZSPJS in 97/10) 
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 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS št. 113/05-UPB1) 
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STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA: 

 

 Ocena požarne ogroženosti za občino Kozje 

 

 Podatki Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NESREČA ZA KATERO SE IZDELA NAČRT 

Načrt se izdeluje za požare na objektih in v naravnem okolju, ki lahko nastanejo v občini Kozje. 

1.1 Vrsta in značilnosti nesreče: 

V občini Kozje lahko nastanejo večji požari v industriji: Estet Kozje. 

Večjo nevarnost za požar predstavlja tudi bencinski servis PETROL v Kozjem. 

Velik vir nevarnosti so trgovski lokali: Mercator Kozje, Jager Kozje, Tuš Kozje,  Kmetijska zadruga Kozje 

in privatne trgovine v Kozjem , Lesičnem, Bučah in Podsredi. 

Posebno vrsto nevarnosti predstavljajo gostnski lokali v Kozjem, Lesičnem in Podsredi. 

Požari lahko nastanejo v Osnovni šoli Kozje in Osnovni šoli Lesično. Med večjimi objekti, kjer lahko 

nastane požar so: Otroški vrtec Kozje, Zdravsteni dom Kozje, Gotišče pri Ribniku, grad Podsreda.  
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V Kozjem je tudi nekaj manjših stanovnajskih blokov.  

Največjo požarno nevarnost predstavljata trg Kozje in trg Podsreda. V občini se močno razvija malo 

gospodarstvo, tako predstavljajo manjši proizvodni in storitveni obrati ter delavnice vedno večjo požarno 

nevarnost. 

V občini so najpogostejši požari na kmetijskih objektih, sledijo požari stanovanj oziroma stanovanjskih 

objektov. 

Požarna ogroženost gozdov je velika predvsem na Veterniku in v Zagorju (gozdovi na Bohorju). 

Gozdovi so mešanega sestava in predstavljajo večjo požarno nevarnost v pomladanskem in sušnem 

obdobju. 

Povečuje pa se število požarov na prometnih sredstvih. 

 

1.2 Verjetnost nastanka verižne nesreče: 

Zaradi požarov je možno, da pride do razlitja nevarnih snovi, eksplozij plina, onesnaženja potokov, 

zaprtja cestnih odsekov, motenja oskrbe z vodo, elektriko in plinom, onesnaženja zraka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBSEG NAČRTOVANJA 

Temeljni načrt je občinski načrt. 

Načrt opredeljuje vse možne požare v občini. Načrti dejavnosti so priloženi temu načrtu.  

 

2.1 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, če te ne zadoščajo ali jih v občini primanjkuje se vključijo sile in sredstva 

sosednjih občin. 
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Načelo preventive. Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka 

požarov na objektih, tehnoloških postopkih in v naravi. Aktivnosti preventivnega delovanja se izvajajo na 

območju celotne občine.  

 

Načelo pomoči. Ob požarih je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč 

je načeloma brezplačna. 

 

Načelo javnosti. Občina je dolžna , da v okviru svojih pristojnosti seznanja prebivalstvo z nevarnostmi 

za nastanek požarov in z ukrepi, ki so potrebni za preprečitev nastanka požarov in odpravo posledic 

požarov. 

 

Načelo pravice do varstva.  Po zakonu ima vsak občan pravico do varstva pred požarom. Tudi pri 

požarih ima reševanje človeških življenj prednost pred drugimi ukrepi. 

 

Načelo obveznega izvajanja odločitev: Vodenje zaščite, reševanja in pomoči pri požarih temelji na 

obveznem izvajanju odločitev organov pristojnih za vodenje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in 

pomoč. 

 

 

 

 

 

3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

3.1 Podmene 

Za učinkovito ukrepanje ob požarih na objektih ali v naravnem okolju je potrebno takojšnje aktiviranje 

matične gasilske enote PGD. Dodatne sile za pomoč pri intervenciji zahteva poveljnik – vodja 

intervencije. 

 

3.2 Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči pri požarih 

1. Obveščanje gasilske enote preko ReCO 

2. Aktiviranje matične gasilske enote 
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3. Reševanje ljudi, živali in imetja 

4. Gašenje in varovanje imetja 

5. Zahteva za dodatne sile 

6. Požarna straža 

 

Najprej se rešujejo ljudje, zatem živina. Če je čas se rešuje tudi premoženje. 

 

3.3 Uporaba načrta 

Vsa dela in opravila se izvajajo  po tem načrtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 

4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog 

Za nudenje pomoči ob požarih se potrebne enote prostovoljnih gasilskih društev v občini Kozje in to: 

1. PGD Kozje 

2. PGD Podsreda 

3. PGD Lesično-P.-Z. 

4. PGD Buče 

 

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

P - 12  Pregled gasilskih enot širšega pomena s podatki o poveljnikih in namestnikih 
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poveljnikov 

P - 14  Pregled avtomobilskih cistern v UE Šmarje pri Jelšah za prevoz pitne vode 

P - 34  Podatki o gasilskih enotah 

 P – 34/1 PGD Kozje 

 P – 34/2 PGD Buče 

 P – 34/3 PGD Lesično – Pilštanj - Zagorje 

 P – 34/4 PGD Podsreda 

 

Na razpolago so tudi naslednje sile ZiR: 

 Občinski štab Civilne zaščite 

 Poverjeniki CZ 

 Služba za informacijsko podporo 

 Ekipa za izvidovanje 

 Tehnično reševalna enota 

 

P - 3 Pregled občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 4 Podatki o občinskih organih, službah in enotah CZ 

 

 

 

 

 

 

Za reševanje ob požarih so na voljo tudi vse občinske službe. 

Vključijo se tudi vse ostale službe po potrebi: 

 Veterinarska služba 

 Komunalno podjetje OKP  

 Zdravstveni dom Kozje 

 Center za socialno delo 

 Vestna služba (VOC) 

 Elektro podjetje 

 PTT podjetje 

 Karitas 

 Rdeči križ 
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P - 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P - 26 Pregled centrov za socialno delo 

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

P - 29 Pregled veterinarskih organizacij 

 

Za  posredovanje ob požarih se po potrebi vključijo tudi podjetja s katerimi ima občina Kozje sklenjeno 

pogodbo za opravljanje del. 

 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 

 

Finančna sredstva  za izvajanje posameznih aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah so 

zagotovljena v proračunu Občine Kozje, prav tako pa se v te namene lahko uporabljajo sredstva 

rezervnega sklada Občine Kozje. 

 

 

 

 

 

5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

5.1 Opazovanje in obveščanje 

 Obvestilo o požaru posredujejo ReCO prizadeti občani oz. osebe ali službe, ki to opazijo 

 Za obveščanje prebivalstva je odgovoren poveljnik štaba CZ in vodje intervencij 

 Prebivalce se o nevarnosti obvešča preko Radia Štajerski val in lokalne RTV postaje 

 Prebivalce se lahko o preteči nevarnosti opozori tudi z znakom sirene 

 Alarmiranje enot za posredovanje se izvede preko ReCO 

 Za stike z javnostmi je zadolžen župan (ali poveljnik štaba CZ) 

 Podatki o ogroženih ljudeh, živalih, obsegu nesreče in drugi pomembni podatki se zbirajo, in 

obdelujejo pri štabu CZ, pri tem pa so vključene občinske službe. 

 

P - 35 Pregled lokacij siren in oseb s telefoni za vklop siren 

P - 36 Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč 
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P - 37 Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 

 

5.2 Alarmiranje 

Alarmiranje gasilskih enot se izvede preko ReCO. Najprej se alarmira enota PGD na območju katere je 

nastal požar, oziroma najbližnja enota PGD. Vodja intervencije po potrebi zahteva dodatne enote PGD 

ali druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.  

 

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

P - 12  Pregled gasilskih enot širšega pomena s podatki o poveljnikih in namestnikih 

poveljnikov 

P - 34  Podatki o gasilskih enotah 

 P – 34/1 PGD Kozje 

 P – 34/2 PGD Buče 

 P – 34/3 PGD Lesično – Pilštanj - Zagorje 

 P – 34/4 PGD Podsreda 

P - 35  Pregled lokacij siren in oseb s telefoni za vklop siren 

P - 6  Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč 

D - 5  Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot 

 

5.3 Obveščanje javnosti 

 Za stike z javnostmi je zadolžen župan, oziroma od njega pooblaščena oseba 

 Podatki o prizadetih osebah, živalih, obsegu nesreče in drugi pomembni  podatki se zbirajo in 

obdelujejo pri štabu CZ, pri tem pa so vključene občinske službe. 

 

D - 2  Načrt dejavnosti občine Kozje ob naravnih in drugih nesrečah 

 D – 3/6 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v objektu 

 D – 3/7 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v naravi 

 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah v občini , ki se jih obvešča o nesreči 

P - 18 Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke 

za izvajanje Zaščitnih ukrepov 

P - 37 Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

6.1 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 Ob požaru se najprej aktivira enota PGD na območju katere je požar  

 Za tem se na zahtevo vodje intervencije aktivirajo še dodatne enote PGD iz občine in izven občine 

 Po potrebi se aktivira župan in občinska uprava 

 Po nalogu župana se aktivira poveljnik štaba CZ in štab CZ 

 Po potrebi in odredbi župana se aktivirajo tudi potrebne enote in službe CZ 

 Po potrebi se aktivirajo tudi druge javne službe in pogodbeni izvajalci 

 

D - 9 Vzorec odredbe za aktivacijo štaba CZ in sil ZRP 

D - 10 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
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6.2 Aktiviranje organov vodenja pri zelo velikih požarih 

 Pri zelo velikih požarih se aktivira najprej župan 

 Po nalogu župana se aktivira poveljnik štaba CZ 

 

Pri vodenju se uporabljajo sredstva zvez ZARE. 

 

P - 19  Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 

 P-19/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez 

 

Gasilske enote se aktivirajo preko ReCO s pomočjo pozivnikov, 

Po telefonu se aktivirajo posamezne osebe. 

Aktiviranje se lahko izvede tudi s pomočjo s pomočjo sredstev javnega obveščanja (javni poziv 

pripadnikom enot CZ ali gasilskih enot) 

 

P - 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P - 2 Podatki o odgovornih osebah v Skupnem organu za CZ in PV 

P - 3 Pregled občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 4 Podatki o občinskih organih, službah in enotah CZ 

P - 5 Seznam občinskih zbirališč sil za ZRP 

P - 6 Pregled osebne in Skupne opreme in sredstev pripadnikov občine za ZRP 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 

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

P - 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena s podatki o poveljnikih in namestnikih 

poveljnikov 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah v občini , ki se jih obvešča o nesreči 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 

Upravljanje ob požarih izvaja župan občine ali od njega pooblaščena oseba. 

Za vodenje sil za ZiR je odgovoren poveljnik štaba CZ. 

Poveljnik CZ lahko določi vodje za posamezno enoto. Poveljniki enot poročajo poveljniku CZ kako so 

izvedli posamezno povelje na terenu. 

Upravljanje in vodenje se praviloma izvaja iz sedeža občine, lahko pa tudi direktno na terenu. 

 

8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

Poveljnik CZ oziroma vodje posameznih enot se odločijo na kraju samem katere ukrepe ZARE in naloge 

bodo potrebne za izvajanje ob požaru 

Ob nesreči – požaru se bodo izvajali naslednji ukrepi ZiR: 

 prostorski, gradbeni, urbanistični in drugi tehnični ukrepi (rušenje delov zgradb, odstranitev ograj in 

drugih ovir za gasilska vozila in nemoteno intervencijo, nasilna odpiranja vrat, prehodi preko streh in 

objektov, začasna zapora ceste ali ulice…) 

 Evakuacija ogroženih ljudi in živali 
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 Oskrba evakuiranih ljudi in živali 

 RKB zaščita v primeru razlitja nevarnih snovi 

 

Evakuirane ljudi se namesti pri sorodnikih ali pri sosedih v bližini prizadetega območja, za te ljudi se 

priskrbi prehrana in najnujnejša obleka. 

Evakuirane živali se namesti pri sosedih, zagotovi se oskrba živali. 

V primeru, da je prišlo do razlitja nevarnih snovi se izvede dekontaminacija prizadetega območja. 

Zaščita kulturne dediščine se izvaja pod nazorom Zavoda za kulturno dediščino. 

Vodja intervencije se odloči katere naloge se bodo izvajale pri posameznem požaru. 

Naloge, ki se najpogosteje izvajajo pri požarih: 

 Reševanje ljudi, živali in imetja. Najprej se rešuje ljudi, zatem živali, če je čas in možnost se rešuje 

tudi imetje. 

 Zagotavljanje prve medicinske pomoči poškodovanim osebam. Naloge izvajajo zdravniki, gasilci, 

CZ, občani 

 Nudenje pomoči prizadetim izvajajo gasilci, člani enot CZ, člani rdečega križa, socialna služba 

 Dajanje prve veterinarske pomoči izvajajo veterinaji, kmetje kateri so vešči tega opravila 

 

9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

Občina je dolžna, da so prebivalci opremljeni s potrebno osebno in skupno zaščitno opremo. Da so 

seznanjeni kje se nahajajo gasilna sredstva, gasilni aparati, hidranti, javlilniki požara, kje so izhodi v sili.  

Prebivalci morajo ob požaru samoiniciativno umakniti tako, da skušajo požar sami pogasiti in požar javiti 

na ReCO telefon 112. O požaru  morajo obvestiti svoje najbližnje in sosede. Skušajo naj rešiti svojo 

živino in imetje.  

Prav tako so podjetja dolžna, da o požarnovarnostnih ukrepih stalno opozarjajo svoje delavce ter, da 

skrbijo za izpravnost gasilnih sredstev in naprav. 

Občani so dolžni spoštovati navodila, ki jih daje občina za ravnanje pred požari. 

Občani so dolžni, da se seznanijo z vsebino načrta pred požari. 

 

P - 36  Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč 

P - 37  Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 

P - 38  Navodilo – dajanje prve pomoči 

 D – 3/6 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v objektu 

 D – 3/7 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v naravi 
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D - 11  Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

 

CZ Civilna zaščita 

RKB Radiološko, kemijska in biološča zaščita 

ZARE Zaščita, reševanje in pomoč 

CO Center za obveščanje 

RTV  Radio in televizija 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

OKP Obrtno komunalno podjetje 

VOC Varstvo in obnova cest 

PTT Pošta, telegraf, telefon 
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

11.1 Priloge 

SKUPNA 

PRILOGA 

POSEBNA 

PRILOGA 

VSEBINA - PODATKI 

P - 1  Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P - 2  Podatki o odgovornih osebah v Skupnem organu za CZ in PV 

P - 3  Pregled občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 4  Podatki o občinskih organih, službah in enotah CZ 

P - 5  Seznam občinskih zbirališč sil za ZRP 

P - 6  Pregled osebne in Skupne opreme in sredstev pripadnikov občine za ZRP 

P - 7  Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 

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

P - 12  Pregled gasilskih enot širšega pomena s podatki o poveljnikih in namestnikih 

poveljnikov 

P - 14  Pregled avtomobilskih cistern v UE Šmarje pri Jelšah za prevoz pitne vode 

P - 15  Podatki o odgovornih osebah v občini , ki se jih obvešča o nesreči 

P - 18  Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke 

za izvajanje Zaščitnih ukrepov 

P - 19  Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 

 P-19/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez 

P - 25  Pregled človekoljubnih organizacij 
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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 - 30  Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

P - 34  Podatki o gasilskih enotah 

 P – 34/1 PGD Kozje 

 P – 34/2 PGD Buče 

 P – 34/3 PGD Lesično – Pilštanj - Zagorje 

 P – 34/4 PGD Podsreda 

P - 35  Pregled lokacij siren in oseb s telefoni za vklop siren 

P - 36  Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč 

P - 37  Telefonska številka na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 

P - 38  Navodilo – dajanje prve pomoči 

P - 40  Evidenčni listi o vzdrževanju načrtov 

 P – 40/9 Evidenčni list o vzdrževanju načrta ZiR ob požarih na objektih in v naravi 

 

11.2 Dodatki 

SKUPNI 

DODATEK 

POSEBNI 

DODATEK 

VSEBINA - PODATKI 

D - 2  Načrt dejavnosti občine Kozje ob naravnih in drugih nesrečah 

D - 3  Navodila za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah 

 D – 3/6 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v objektu 

 D – 3/7 Navodilo – kako ravnamo ob požaru v naravi 

D - 4  Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 5  Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot 

D - 9  Vzorec odredbe za aktivacijo štaba CZ in sil ZRP 

D - 10  Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

D - 11  Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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