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1 NESREČA, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT 

Občinski načrt zaščite in reševanja za zemeljske plazove je izdelan v skladu z zakonom o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. List RS št. 51/06 – UPB1, 95/07 ZSPJS in 97/10), določili uredbe o vsebini 

in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02, 17/02) ter na podlagi ocene ogroženosti občine 

Kozje. 

 

2.1. Vrsta in značilnosti nesreče 

Območje občine Kozje, ki meri 90 km2 je precej plazovito. Plazovi so v preteklosti naredili veliko škode, 

ogrožali so veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. V občini ni plazu, ki bi imel velike razsežnosti, je 

pa veliko število manjših plazov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za posamezne objekte ljudi in živino. 

Ogroženih je tudi več kilometrov državnih in občinskih cest. V občini prevladujejo zemeljski plazovi s površino 

od enega do 10 arov.   

 

2.2. Verjetnost nastanka verižne nesreče 

a) Na območju občine je verjetnost nastanka še naslednjih verižnih nesreč: 

 Na območju plazov se nahaja več zajetij za vodovod zato lahko pride do onesnaženja potne vode ali 

do loma primarnih in sekundarnih vodovodov.  

 

b) Zaradi možnosti drsenja večje količine zemljine z rušilno močjo ob izdatnejšem deževju v daljšem 

časovnem obdobju obstaja verjetnost, da nastanejo še naslednje nesreče: 

 prekinitev oskrbe z pitno vodo zaradi poškodb vodovodnega sistema skupaj z zbiralniki pitne vode; 

 onemogočena je lahko normalna cestna povezava na izpostavljenih cestnih odsekih, zlasti v višje 

ležečih predelih občine 

 razlitje nevarnih snovi predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni bencin, ki jih imajo 

posamezna gospodinjstva na tem območju. 
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 

2.3. Temeljne ravni načrtovanja 

Temeljni načrt za zemeljske plazove je občinski načrt. 

Občina načrtuje ukrepe za zaščito reševanje in pomoč za območje Občine Kozje. 

 

2.4. Načela zaščite, reševanja in pomoči 

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob zdrsu zemeljskih plazov. Pri zaščiti in reševanju je 

občina dolžna uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne zadoščajo niti ni zadostno vključevanje sil 

in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje država. 

 

Načelo preventive ob zdrsu zemeljskih plazov. Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki 

zmanjšujejo možnost zdrsov plazov, aktivnosti s katerimi spremlja stanje na ogroženem območju in izvaja 

ukrepe, ki zmanjšujejo posledice zdrsov plazov. 

 

Načelo pomoči. Ob zdrsu plazov je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je 

načeloma brezplačna.  

 

Načelo javnosti. Občina je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z nevarnostjo zdrsov 

plazov in tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in za odpravljanje posledic teh nesreč. 

 

Načelo pravice do varstva ob zdrsu plazov. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri zdrsu zemeljskih plazov ima reševanje človeških življenj prednost 

pred vsemi drugimi ukrepi. 

 

Načelo obveznega izvajanja odločitev: Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na obveznem izvajanju 

odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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3 KONCEPT ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI 

2.5. Podmene 

Glede na izkušnje o širjenju oziroma gibanju plazov je koncept zaščite, reševanja in pomoči razdeljen na dva 

tipa plazov in sicer: 

 

I. HITRO GIBANJE PLAZU - NENADNI PALZ  

Pri tem zemeljskem plazu se zemljina nenadoma premakne ali zdrsi v dolino tako, da ni možno pravočasno 

ukrepanje ali obveščanje prizadetih prebivalcev. 

 

II. POČASNO GIBANJE PLAZU – POČASNI PLAZ 

Pri tej vrsti zemeljskih plazov je možno spremljanje gibanja plazov in ukrepanje glede zaščite, reševanja in 

pomoči. 

Ob izdatnejšem deževju v daljšem časovnem obdobju obstaja tudi nevarnost, da se nakopičena splazela 

masa zaradi infiltracije meteorne in talne vode lahko spremeni v žitko maso. V takem stanju lahko plazovi 

hitreje drsijo proti dolini.   

 

2.6. Zamisel izvedbe ZiR 

HITER PALAZ POČASNI PLAZ 

1. Obveščanje prizadetih prebivalcev 1. Spremljanje gibanja plazu 

2. Aktiviranje sil ZiR 2. Obveščanje prebivalstva 

3. Spremljanje gibanje plazu 3. Aktiviranje sil ZiR 

4. Reševanje 4. Reševanje 

 

2.7. Uporaba načrta 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob zdrsu zemeljskih plazov se aktivira takoj, ko je zaradi neposredne 

nevarnosti zdrsa plazu potrebno aktivirati občinske sile in sredstva za zaščito reševanje in pomoč.  

 

Vsa dela in opravila se izvajajo po tem načrtu. 
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4 POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 

Sile in sredstva ter ukrepi pri zaščiti, reševanju in pomoči, ob zdrsu zemeljskih plazov se uporabijo v 

sorazmerju z ogroženostjo oziroma posledicami nesreče. 

 

2.8. Pregled organov in organizacij,  ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske 

pristojnosti 

Potrebne ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob zdrsu zemeljskih plazov izvajajo občinski organi, enote in 

službe Civilne zaščite, javne in druge organizacije, ki s tako ali podobno dejavnost opravljajo v svojem 

delovnem procesu na območju občine.  

 

Enote, službe in organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo te ukrepe po 

aktiviranju. 

 

Škodo, ki jo je povzročil plaz ocenjuje komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Poškodovanost in uporabnost objektov, ki jih je poškodoval plaz ocenjuje komisija za ocenjevanje 

poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov. 

 

Pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti so potrebni naslednji organi in organizacije: 

 

4.1.1 Organi občine Kozje 

 Župan občine Kozje 

 Občinska uprava Kozje 

 

D - 2  Načrt dejavnosti občine Kozje ob naravnih in drugih nesrečah 
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2.9. Občinske sile za zaščito reševanje in pomoč 

 Organi Civilne zaščite 

 Poveljnik za CZ občine Kozje 

 Štab za CZ občine Kozje 

 Poverjeniki CZ občine Kozje 

 Enote in službe Civilne zaščite 

 Služba za informacijsko podporo 

 Ekipa za izvidovanje 

 Tehnično reševalna enota  

 Prostovoljne sile 

 PGD Kozje 

 PGD Podsreda 

 PGD Lesično – Pilštanj - Zagorje 

 PGD Buče 

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 - 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 - 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 
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2.10. Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se načrtujejo obstoječa sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi 

predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.  

 

Za sredstva pomoči kot so živila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se brezplačno razdelijo 

ogroženim prebivalcem se načrtuje, da jih bodo zbrale humanitarne organizacije, s pitno vodo pa oskrbovala 

gasilska društva občine Kozje. 

 

2.11. Predvidena finančna sredstva 

Za pokrivanje stroškov občinskih sil za zaščito in reševanje so predvidena finančna sredstva v proračunu 

občine. 
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

2.12. Opazovanje in obveščanje 

Ob močnem dolgotrajnem deževju gibanje plazovitega terena vizualno spremljajo domačini, ki bivajo 

neposredno ob plazovih. V slučaju povečanega gibanja plazov o tem obveščajo župana in poveljnika CZ 

občine Kozje  ter Regijski center za obveščanje Celje na tel številko 112.  

Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju je odgovorna občina Kozje. Občinski organi in službe, ki 

vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ občine) vzpostavijo čim bolj neposreden 

stik in redno komuniciranje z ogroženimi  prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove 

odločitve.  

Prizadete prebivalce se o nevarnosti plazov obvešča na kraju samem ali preko Radia Štajerski val. 

Prebivalce se lahko opozori na nesrečo tudi z znakom sirene. 

Po sredstvih javnega obveščanja se prebivalci obvestijo zlasti o naslednjem: 

 o razmerah na plazu 

 o neposredni nevarnosti za ljudi, premoženje in okolje 

 o številu poškodovanih in kje se nahajajo; 

 vplivih nesreče na prebivalstvo in okolje; 

 kakšno pomoč lahko pričakujejo; 

 kako naj sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov; 

 kako dolgo bo trajal težaven položaj 

 kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela 

 kako naj izvajajo osebno in vzajemno zaščito 

 kje lahko dobijo dodatne informacije 

 kako naj sodelujejo z lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic 

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

za izvajanje Zaščitnih ukrepov 

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 
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2.13. Alarmiranje 

Alarmiranje enot za posredovanje se izvede preko ReCO, kar odredi župan s posebnim sklepom. Najprej se 

alarmirajo enote PGD, po potrebi pa tudi zadolžena podjetja in enote CZ. 

 

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 

 

2.14. Obveščanje pristojnih občinskih organov  

Odgovorne osebe v občini Kozje: 

 župana ali drugo osebo, ki jo določi župan 

 poveljnika CZ občine Kozje 

 

Regijski center za obveščanje Celje 

 

2.15. Obveščanje javnosti 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti sta odgovorna 

župan občine in poveljnik CZ občine. 

Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje občinska uprava. V ta namen, skupaj s 

Poveljnikom CZ občine: 

 organizira in vodi tiskovno središče; 

 organizira in vodi novinarske konference; 

 pripravlja skupna sporočila za javnost; 

 navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago informativna in druga 

gradiva in da so jim dostopni informacijski viri; 

 spremlja poročanje medijev. 

 



NAČRT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ZA ZEMELJSKE PLAZOVE  

Občina Kozje                                                                                                                                                                12/30 

C:\Users\Sketm\Documents\NAČRTOVANJE\Kozje\Načrti\Načrti\NAČRT ZA ZEMELJSKE PLAZOVE OBČINE KOZJE.doc   

 

6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

2.16. Aktiviranje organov vodenja, strokovnih služb in komisij 

   Po prejemu obvestila o zemeljskem plazu se najprej aktivira župana občine in 

       občinsko upravo 

   Po nalogu župana se aktivira poveljnik štaba CZ in štab CZ občine. 

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 

 

 

2.17. Aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje 

Najprej se aktivira krajevno pristojna enota PGD, sledijo še druge enote PGD. V kolikor je za izvajanje zaščite, 

reševanja in pomoči potrebno aktivirati še dodatne sile poveljnik CZ občine glede na oceno stanja, in po 

odredbi župana, aktivira enote Civilne zaščite ter vključi v aktivnosti zaščite in reševanja naslednje: 

 Poverjenike CZ 

 Službo za informacijsko podporo 

 Ekipo za izvidovanje 

 Tehnično reševalno enoto 

 Dežurna ekipa zdravstvene postaje Kozje 

 Reševalna služba Šmarje pri Jelšah 

 Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah 

 OKP Rogaška Slatina 

 Pogodbene podjetnike 

 Policijska postaja Kozje 

 VOC Celje 

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 
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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 - 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 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 

2.18. Organi in njihove naloge 

Posamezni občinski organi, pri izvajanju zaščite, reševanje in pomoč ob plazu, imajo naslednje naloge: 

 Župan občine  

 skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč 

 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč 

 skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 

 Občinska uprava 

 zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja občinski ravni 

 zagotavlja pogoje za delo Štaba CZ občine 

 pomaga pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic, 

 zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev 

 zagotavlja zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči 

 zagotavlja logistično podporo pri delovanju občinskih sil za ZiR 

 opravljanje administrativnih in finančnih zadev 

 

 Poveljnik CZ občine 

 usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč, 

 predlaga in odreja zaščitne ukrepe, 

 odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

 vodi občinske zaščito reševanje in pomoč, 

 določa vodjo intervencije 

 zahteva pomoč 

 nadzoruje izvajanje nalog - spremlja stanje za prizadetem območju 

 usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju 

 

 Štab Civilne zaščite občine  

Ob nesreči organizira naslednje delovne procese: 
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 operativno načrtovanje; 

 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti; 

 

2.19. Operativno vodenje 

Dejavnosti zaščite in reševanja ob zdrsu plazu operativno vodi poveljnik Civilne zaščite občine s pomočjo 

Štaba CZ občine. Poveljnik CZ za občine določi vodjo intervencije za vodenje posameznih intervencij za 

zaščito in reševanje. 

 

Štab CZ občine mora ob nesreči čimprej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti 

predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se osredotočiti 

na izdelavo strategije ukrepanja do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev prednostnih 

nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije. 

 

Dejavnosti zaščite in reševanja ob zdrsu plazu v občinski pristojnosti vodi poveljnik CZ občine (evakuacija in 

nastanitev ogroženih prebivalcev). Štab CZ občine ob nesreči svoje delo organizira na sedežu občinske 

uprave. 

 

2.20. Organizacija zvez 

Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči ob zdrsu plazu se uporablja sistem zvez zaščite in 

reševanja (ZARE) . 

Za operativne zveze v okviru enot in služb, ki izvajajo zaščito reševanje in pomoč ob zdrsu plazu se uporablja 

simpleksni (SI) kanal radijskih zvez ZARE, ki ga določi Regijski center za obveščanje Celje. 

Radijske zveze sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZARE. 

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 

informacijska infrastruktura in sicer po: 

 telefaksu, 

 radijskih zvezah (ZARE), 

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne) 

 brezžični telefoni  

 internetu. 

P - 19  Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 

 P-19/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez 
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8 ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ 

2.21. Zaščitni ukrepi 

8.1.1 Evakuacija 

Evakuacija obsega organizirano preselitev prebivalcev iz ogroženega na varnejša območja. Evakuacija se 

izvaja le, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih dobrin. Odredi jo župan občine. 

V kolikor je na voljo dovolj časa, se izvaja tudi evakuacija živali in premoženja. 

 

8.1.2 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 

Oskrba ogroženega prebivalstva zaradi zdrsa plazu se izvaja, ko prebivalci zaradi ogroženosti življenja morajo 

zapustiti domove. Oskrbo tega prebivalstva izvaja občina. 

Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrba s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi 

življenjskimi potrebščinami. 

V kolikor se izkazuje potreba po zagotovitvi začasnih kontejnerskih bivališč in so zato dani ustrezni pogoji se 

vključi v reševanje poveljnik CZ za Zahodno Štajersko. 

Preko humanitarnih organizacij se zagotavljajo življenjske potrebščine pa tudi denarna pomoč za kar se objavi 

tekoči račun na katerega se ta denarna sredstva zbirajo.  

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 

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 nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 

P - 25  Pregled človekoljubnih organizacij 
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2.22. Naloge zaščite reševanja in pomoči 

8.1.3 Tehnično reševanje 

Tehnično reševanje izvajajo: enota za tehnično reševanje, gasilske enote v sodelovanju z javnimi službami. 

Izvajajo se nujna popravila infrastrukturnih objektov, reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin, črpanje vode 

in drugi nujni ukrepi. 

 

8.1.4 Prva medicinska pomoč 

Morebitnim poškodovanim ljudem ob zdrsu plazu nudijo prvo medicinsko pomoč zaposleni v Zdravstvenem 

dom Kozje s svojo reševalno službo. Prizadeti se oskrbijo na kraju nesreče ter se po potrebi odvažajo v 

bolnišnico Celje. 

 

8.1.5 Pomoč ogroženim in prizadetim 

Pomoč ogroženim prebivalcem ob zdrsu plazu se izvaja za vse, ki so se umaknili pred plazom oz. so ostali 

brez vsega imetja zaradi porušenih oziroma poškodovanih objektov. 

 

Objava humanitarne akcije za prizadete se izvede  preko medijev in istočasno objavi številke tekočih računov 

humanitarnih organizacij ali posebnega tekočega računa pri občini. 

 

Pri tej pomoči sodelujejo Rdeči križ Slovenije, Slovenski karitas Pristojne službe za socialno varstvo. 

P - 25  Pregled človekoljubnih organizacij 

 

 

8.1.5.1 Zagotavljanje varnosti 

Za zagotavljanje varnosti ob zdrsu plazu je zadolžena Policijska postaja Kozje. 

O zaporah cest državnega pomena ter drugih omejitvah na teh cestah javnost obvešča VOC d.d. Celje. O 

stanju na lokalnih cestah pa javnost obvešča pristojna občinska služba. 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic nesreče 

zaradi zdrsa zemeljskega plazu za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. 

 

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena občina.  

 

 

10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

OKRAJŠAVA RAZLAGA 

CZ Civilna zaščita 

CZ ZŠ Civilna zaščita za Zahodno Štajersko 

OŠCZ Občinski štab za civilno zaščito 

P Priloga 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

ReCO  Regijski center za obveščanje 

RK Rdeči križ 

RKS  Rdeči križ Slovenije 

RS Republika Slovenija 

ŠCZ ZŠ Štab civilne zaščite za Zahodno Štajersko 

SD Semidupleks (vrsta radijskih zvez) 

SI Simpleks (vrsta radijskih zvez) 

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

VOC Vzdrževanje in obnova cest Celje 

ZARE Zaščita reševanje (sistem radijskih zvez) 

ZD Zdravstveni dom 

ZiR Zaščita in reševanje 

ZRP  Zaščita, reševanje, pomoč 

OKP Obrtno komunalno podjetje 
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11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

2.23. 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 - 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 - 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 

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 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 - 29  Pregled veterinarskih organizacij 

P - 34  Podatki o gasilskih enotah 

 P – 34/1 PGD Kozje 

 P – 34/2 PGD Buče 

 P – 34/3 PGD Lesično – Pilštanj - Zagorje 



NAČRT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ZA ZEMELJSKE PLAZOVE  

Občina Kozje                                                                                                                                                                20/30 

C:\Users\Sketm\Documents\NAČRTOVANJE\Kozje\Načrti\Načrti\NAČRT ZA ZEMELJSKE PLAZOVE OBČINE KOZJE.doc   

 

 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 – 40/2 Evidenčni list o vzdrževanju načrta ZiR ob zemeljskih plazovih 

 

2.24. DODATKI 

SKUPNI 

DODATEK 

POSEBNI 

DODATEK 

VSEBINA - PODATKI 

D - 1  Topografska karta občine Kozje 

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

 D – 3/2 Navodilo – kako ravnamo ob zemeljskih plazovih 

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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