
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

Občina Kozje  1/39 

 

 

 
OBČINA KOZJE 

KOZJE 37 
3260 KOZJE 

 

 
                                                                                                     
 

NAČRT  ZAŠČITE IN REŠEVANJA  
OB POPLAVAH V 

OBČINI KOZJE 
 
                                                        VERZIJA 3.0                                     
 
 

 
 
 
 
 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

Občina Kozje  2/39 

 

Kazalo vsebine 
1 POPLAVA ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Uvod ......................................................................................................................................... 4 
1.2 Značilnosti poplav v Občini Kozje ............................................................................................. 4 

1.2.1 Značilnosti vodotokov na območju občine Kozje .............................................................. 4 
1.2.2 Možni vzroki nastanka poplav .......................................................................................... 5 
1.2.3 Možen obseg poplav ........................................................................................................ 5 

1.3 Poplavna območja v občini Kozje in ogroženost ...................................................................... 5 
1.4 Verjetnost nastanka verižne nesreče ....................................................................................... 6 
1.5 Sklepne ugotovitve ................................................................................................................... 6 

2 OBSEG NAČRTOVANJA ................................................................................................................ 7 
2.1 Temeljne ravni načrtovanja ...................................................................................................... 7 

3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POPLAVAH ................................................. 8 
3.1 Temeljne podmene načrta ....................................................................................................... 8 
3.2 Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči ......................................................................... 8 

3.2.1 Koncept odziva ob poplavah ............................................................................................ 8 
POPLAVE .................................................................................................................................... 10 

3.3 Uporaba načrta ...................................................................................................................... 11 
4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA .................................................................... 12 

4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti .......... 12 
4.2 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta ................................................................... 13 
4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta ................................................................. 13 

5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ...................................................................... 14 
5.1 Opazovanje in obveščanje ..................................................................................................... 14 
5.2 Alarmiranje in obveščanje javnosti ......................................................................................... 14 

5.2.1 Alarmiranje prebivalstva na prizadetem območju ........................................................... 14 
5.2.2 Obveščanje prebivalstva ................................................................................................ 15 
5.2.3 Obveščanje javnosti ....................................................................................................... 15 

6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ................................................................................................ 16 
6.1 Aktiviranje organov vodenja in njihovih strokovnih služb ........................................................ 16 
6.2 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč ........................................................................ 16 
6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih ...................................................... 17 

7 UPRAVLJANJE IN VODENJE ....................................................................................................... 18 
7.1 Organi in njihove naloge ........................................................................................................ 18 

7.1.1 Župan ............................................................................................................................. 18 
7.1.2 Poveljnik  CZ občine ...................................................................................................... 18 
7.1.3 Štab CZ občine .............................................................................................................. 18 

7.2 Operativno vodenje ................................................................................................................ 19 
7.3 Organizacija zvez ................................................................................................................... 19 

8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI ......................................................... 20 
8.1 Ukrepi zaščite in reševanja .................................................................................................... 20 
8.2 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi........................................................................... 20 
8.3 Evakuacija .............................................................................................................................. 20 

8.3.1 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev ....................................................................... 21 
8.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita................................................................................ 23 
8.5 Zaščita kulturne dediščine ...................................................................................................... 24 
8.6 Naloge zaščite, reševanja in pomoči ...................................................................................... 25 

8.6.1 Tehnično reševanje ob poplavah ................................................................................... 25 
8.6.2 Nujna medicinska pomoč ............................................................................................... 26 
8.6.3 Psihološka pomoč .......................................................................................................... 26 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

Občina Kozje  3/39 

 

8.6.4 Prva veterinarska pomoč................................................................................................ 26 
8.6.5 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ................................................................... 28 

9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA ............................................................................................... 29 
10 OCENJEVANJE ŠKODE ............................................................................................................... 31 
11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV ............................................................................................. 32 

11.1 Pomen pojmov ....................................................................................................................... 32 
11.2 Razlaga okrajšav .................................................................................................................... 33 

12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV ............................................................................................... 34 
12.1 PRILOGE ............................................................................................................................... 34 
12.2 DODATKI ............................................................................................................................... 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

Občina Kozje  4/39 

 

1 POPLAVA 

1.1 Uvod 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah – verzija 3.0 je izdelan v skladu in na podlagi 
temeljnega načrta (državni – verzija 3.0, ki ga je sprejela Vlada RS, dne 9.4.2004) in regijskega načrta 
zaščite in reševanja ob poplavah za Zahodnoštajersko pokrajino 2.0, ki ga je sprejel Poveljnik CZ za 
Zahodnoštajersko, dne 11.10.2004. Izdelan je na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94, 33/00 in 87/01, 28/06 in 51/06) in usklajen z uredbo o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja (Ur. list. RS, št. 3/02,17/02, 17/06 in 76/08) ter drugimi predpisi. Načrt 
temelji na občinski oceni ogroženosti in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz te ocene. 
 

1.2 Značilnosti poplav v Občini Kozje 

1.2.1 Značilnosti vodotokov na območju občine Kozje 

Vodotoki na območju občine Kozje sodijo v povodje reke Sotle, ki skupaj s Savinjo pripada vodnemu 
območju Save. Gledano s stališča hidrologije v Republiki Sloveniji vodna območja pokrivajo porečja 
vodotokov, ki so sestavljena iz povodij. Povodja imajo svoje večje ali manjše pritoke, ki znatno vplivajo 
na značilnost vodotokov. 
 
Povodje Sotle (vodno območje Save): 

 Mestinjšcica 

 Tinjski potok 

 Buča 

 Bistrica 
 

Slika 1: Povodje reke Sotle 
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Od vodotokov povodja reke Sotle v Občini Kozje teče potok Bistrica s  svojim pritokom Bistrim 
Grabnom in potok Buča. 
Oba navedena vodotoka sta hudourniškega značaja. 
 
Rečni režim vodotokov v Občini Kozje je dežno-snežni, kar pomeni, da primarni višek vodnega stanja 
nastopi aprila, lahko marca ali celo maja, medtem ko je sekundarni zmeraj v novembru, sledi v 
decembru. 
 

1.2.2 Možni vzroki nastanka poplav 

V primeru močnih in dolgotrajnih padavin, lahko pride na območju občine Kozje  do občasnih 
kratkotrajnih poplav manjšega ali večjega obsega. 
 
V občini Kozje so možni vzroki poplav predvsem naslednji: 
 poplave zaradi konstantnega močnega deževja na območju občine 
Najpogostejši vzrok poplav na območju Občine Kozje so obdobja dolgotrajnega deževja na območju KS 
Lesično, KS Zagorje in na predelu občine Šentjur (Prevorje). Vodotoki močno narastejo in predvsem na 
mestih, kjer struga še ni regulirana, prestopajo bregove.  
Časovna porazdelitev števila dni z vsaj 100 mm padavin na dan, ki pogojuje močno verjetnost poplav, je 
na območju Zahodno-štajerske regije (kamor sodi tudi Občina Kozje) omejen na čas od maja  do 
novembra in sicer približno vsakih 10 do 15 let. 
 poplave zaradi močnega deževja in nalivov ob nevihtah (nenadne poplave) 
Predvsem v poletnem obdobju se pojavljajo nevihte, nekatere z močnimi nalivi, ki povzročajo močan 
porast hudourniških vodotokov in s tem nenadne poplave. S tega vidika je še posebno nevaren potok 
Bistri Graben, ki ogroža naselje Kozje. 
 poplave zaradi nenadne odjuge 
Za poplave na območju občine Kozje je lahko vzrok tudi nenadna močna odjuga v predelu Lesičnega, 
Zagorja in Prevorja. 
 

1.2.3 Možen obseg poplav 

Poplave se na posameznih vodotokih in področjih pojavljajo v enaki intenziteti v določenih časovnih 
presledkih. Glede na povratno dobo nastopa visokih voda ločimo naslednje poplavne linije: 
 poplavne linije s povratno dobo nastopa do 5 let - pogoste poplave 
 poplavne linije s povratnimi dobami od 10 do 20 let - 10-20 letne poplave 
 poplavne linije s povratno dobo 100 in več let - katastrofalne poplave. 
 
V večini primerov poplave z enako povratno dobo ne nastopijo na celotnem povodju istočasno. Na 
manjših povodjih so za nastop poplav merodajne intenzivne padavine krajšega trajanja do nekaj ur, ki 
so najpogostejše v poletnem obdobju.  
 

1.3 Poplavna območja v občini Kozje in ogroženost 

Reka Bistrica prestopi bregove pri Lesičnem in poplavlja dalje ob svojem toku po območju občine 
Kozje. 
Bistri graben ima izredno hudourniški značaj. V primeru zagozditev naplavin pri mostovih lahko pride 
do poplave v trgu Kozje.  
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Potok Buča ima prav tako hudourniški značaj. V primeru hudega deževja ali zagozditev naplavin 
prestopi bregove na relaciji Ortnice – Buče. 
 
Značilno za poplave reke Bistrice so poplave, ki nastenejo do dva krat na leto in  ne ogrožajo naselij oz. 
stanovanjskih hiš. Najpogosteje so poplavljeni travniki ob rečni strugi. 
Za ostale poplave je značilen izrazit hudourniški značaj Poplave lahko nastenejo v cca eni uri in je 
potrebno takojšnje ukrepanje. Naplavine lahko zadelajo mostičke in kanale, ter tako poplavijo 
posamezne objekte ob strugi vodotoka. 
 
Ogroženost občine Kozje od poplav je ocenjena s stopnjo 2, kar pomeni, da je škoda ob 
poplavah majhna in da so večinoma poplavljene travnate površine in posamezni objekti manjše 
vrednosti.  

 

1.4 Verjetnost nastanka verižne nesreče 

Ob poplavah so tudi možni pojavi plazov, neprevozni bodo posamezni cestni odseki, pride lahko do 
razlitij kurilnega olja, možne so porušitve mostov in spodjedanje nasipov ob cestah. 
 
 

1.5 Sklepne ugotovitve 

Na območju občine Kozje se poplave v pojavljajo skoraj vsako leto, na nekaterih predelih lahko tudi 
večkrat na leto. Večinoma gre za lokalen prestop voda in njihovo razlitje po kmetijskih površinah. V 
redkejših primerih lahko pride do zalitja kletnih in pritličnih  prostorov nekaterih objektov manjše 
vrednosti. Poplave se najpogosteje pojavljajo v jesenskem ali v spomladanskem času, poplave zaradi 
nenadnih dotokov velike količine vode (nevihte), pa tudi v poletnem času.  
 
Varstvo pred poplavami v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za 
zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav in obnovo.  
 
S tem načrtom se urejajo  ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih 
pogojev za življenje na prizadetih območjih, ki so v pristojnosti Občine Kozje.  
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 

Temeljni načrt zaščite in reševanja ob poplavah je državni načrt. Občina svoj načrt za poplave uskladi s 
temeljnim načrtom in načrtom zaščite in reševanja za poplave v Zahodno-štajerski regiji. 
 
Občina Kozje načrtuje ukrepe za poplavo kot naravno nesrečo na območju občine Kozje. Vzrok za 
poplave so lahko močne nenadne padavine na območju občine in  sosednje občine Šentjur, lahko pa 
nastopijo tudi kot posledica dolgotrajnega deževja. 
 

2.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizirajo v skladu z naslednjimi načeli: 

 Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. 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 regija. 

 Načelo preventive. Občine in država v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo 
možnost nastanka poplav, oziroma izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo posledice poplav. 

 Načelo pomoči. Ob poplavah je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka 
pomoč je načeloma brezplačna.  

 Načelo javnosti. Občine in država morajo v skladu s pristojnostmi seznaniti prebivalstvo z 
nevarnostjo nastanka naravnih nesreč kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in 
odpravljanje posledic nesreč. 

 Načelo pravice do varstva. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Tudi ob poplavah 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. 

 Načelo zakonitosti. Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil 
kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo. 
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3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POPLAVAH 

3.1 Temeljne podmene načrta 

 Občinski načrt je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov, kadar nastopijo 
poplave na kateremkoli vodotoku na območju občine Kozje. V občini lahko poplava nastane 
nenadoma, kot posledica kratkotrajnega močnega deževja ali kot posledica dolgotrajnega – 
večdnevnega deževja ali odjuge.  

 Varstvo pred poplavami na območju občine Kozje v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma 
pristojnosti zagotavljajo gospodarske javne službe na področju urejanja voda (NIVO Celje) ter 
nekatere druge gospodarske javne službe (podjetja za vzdrževanje cest in drugi), predvsem pa 
Občina ter prebivalci kot posamezniki,  prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih 
nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, podjetja, 
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.  

 Poplave lahko ogrožajo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno zaradi 
delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, predelavi, 
uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi, poškodb ali 
porušitve mostov in druge prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in naravnih 
vodotokov, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno. Naštete objekte 
morajo upravljavci na prizadetem območju pregledati takoj po poplavah. 

 Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je nujno treba v 
občini  pravočasno opozoriti na nevarnost nastanka poplav.  

 Če poplave nastopijo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in pomoč 
na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih 
dobrin.  

 
 

3.2 Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči 

3.2.1 Koncept odziva ob poplavah 

Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava na ljudeh, naravi in na 
objektih. 
 
Splošna opozorila o naraščanju vodotokov v regiji in opozorila pred poplavami vodotokov Občina Kozje 
dobi od Regijskega centra za obveščanje (ReCO).  Specifične informacije o naraščanju  vodotokov in 
možnih poplavah na območju občine Kozje pa se pridobijo s terena – na podlagi poročanja prebivalcev, 
predvsem tistih, ki živijo v bližini vodotokov ter članov prostovoljnih gasilskih društev in drugih enot 
Civilne zaščite. 
 
Imamo pet stopenj (H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev na osnovi katerih poteka 
koncept odziva: 
 Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj - vodostaj je dosegel kritično točko in 

zahteva stalno spremljanje razmer). Regijski center za obveščanje Celje redno spremlja in 
dokumentira stanje vodostajev, ko dobi od  Oddelka za hidrološko prognozo preko CORS-a 
podatke o rekah, ki presežejo pogojne vodostaje, kakor tudi od občanov, ki živijo ob vodotokih. 
Stanje vodostajev na povodju reke Sotle dobi tudi od vodnogospodarskega podjetja NIVO Celje 
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 Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje Ko je pogojni vodostaj presežen in še narašča, se 
vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Aktivira se občinski načrt ZIR ob poplavah. O 
aktiviranju načrta odloča poveljnik CZ občine, ki tudi odloča o izvajanju potrebnih ukrepov in 
nalog. Izvaja se obveščanje javnosti in prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, določitev zaščitnih in drugih  ukrepov, zbiranje informacij in 
posredovanje podatkov, izvajanje nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, informiranje 
javnosti, ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek aktivnosti.  

 Katastrofalne poplave. Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, 
aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč,  na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene 
situacije  poveljnik CZ občine v sodelovanju s poveljnikom CZ RS določi zaščitne ukrepe in 
naloge. 

 Nenadne poplave. Najprej se izvede alarmiranje oziroma obveščanje ogroženih prebivalcev, 
pristojnih organov in javnosti, sledi aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, spremlja se 
stanje vodostajev in pretoki, izvajajo se reševanje ljudi, živine in imetja. Če je čas, se rešuje tudi 
premoženje.  

 
O vsaki poplavi se najprej obvesti župan, nato pa še javnost. 
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Klasifikacija dogodka

NARAŠČANJE
VODOTOKOV

Dokumentiranje

POPLAVA

Obveščanje
javnosti

Določitev
zaščitnih
ukrepov

POPLAVE

Spremljanje
stanja

Ocenjevanje
škode

Izvajanje nalog in
ukrepov ZRP

Ocena situacije
Napoved možnih

dodatnih posledic
AktiviranjeObveščanje

KATASTROFALNE
POPLAVE

Aktiviranje
Obveščanje
prebivalcev

Spremljanje
stanja

Priporočila in predlogi za izvajanje
zaščitnih ukrepov in nalog ZRP

Prilagajanje aktivnosti nastalim razmeram

Spremljanje situacije in aktivnosti

Priprava informacij za javnost

Izvajanje zaščite, rešavanja in pomoči

Posredovanje odločitve o izvajanju
zaščitnih ukrepov

Določitev zaščitnih ukrepov

 

 
 

NENADNE 

POPLAVE 

Alarmiranje 
Obveščanje 

Aktiviranje 

   Reševanje 

Spremljanje 
vodostajev 
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3.3 Uporaba načrta 

Občinski načrt zaščite in reševanja se aktivira, ko pride do nenadnih poplav na kateremkoli vodotoku na 
območju občine Kozje. Načrt se aktivira tudi, če je pogojni vodostaj presežen in narašča.   
 
Odločitev o uporabi občinskega načrta sprejme poveljnik  CZ Občine Kozje.  
 
Vsa dela in opravila se izvajajo po tem načrtu. Poveljnik CZ občine oceni nastalo situacijo in določi 
zaščitne ukrepe ter naloge. 
 

D - 10 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz občinske 
pristojnosti 

Za nudenje pomoči ob poplavah se najprej aktivirajo enote prostovoljnih gasilskih društev v občini Kozje 
in to: 

 PGD Kozje 
 PGD Podsreda 
 PGD Lesično – Pilštanj – Zagorje 
 PGD Buče 

 
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: 
 Poveljnik in namestnik poveljnika CZ občine 
 Štab Civilne zaščite občine 
 Poverjeniki CZ 
 Služba za informacijsko podporo 
 Enote za tehnično reševanje 
 Ekipa za izvidovanje 
 

P - 3 Pregled občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
P - 4 Podatki o občinskih organih, službah in enotah CZ 

 
Za reševanje ob poplavah so na voljo tudi vse občinske službe. Vodstvene in organizacijske  naloge 
opravlja župan. 
 

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

 
V reševanje ob poplavah se vključijo se tudi vse javne službe: 
 Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o. (ambulanta Kozje) 
 Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina 
 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Zdravstvena postaja Kozje) 
 Policijska postaja Šmarje pri Jelšah (Pisarna Kozje) 
 Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah 
 Cestna služba (VOC) 
 Elektro podjetje 
 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 
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 
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Za  posredovanje ob poplavah se po potrebi vključijo tudi podjetja s katerimi ima občina Kozje sklenjeno 
pogodbo za opravljanje del. 
 

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

Občina ima dovolj svojih zmogljivosti za posredovanje ob poplavah v občini Kozje. 
 
Pomoč prizadetim prebivalcem ob poplavah nudijo tudi Rdeči križ Slovenije - Območno združenje 
Šmarje pri Jelšah, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije ter društva. 
 

P - 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

 
 

4.2 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 
reševanje ob poplavah so na razpolago materialno tehnična sredstva PGD, CZ in samostojnih 
podjetnikov. Materialno tehnična sredstva s katerimi razpolaga občina zadostujejo za zaščito, reševanje 
in pomoč v občini. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe občinskih enot in služb 
CZ ter drugih sil zaščite, reševanja in pomoči, odloča poveljnik  CZ Občine Kozje. 
 
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. 
 

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

 
 

4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 

 Finančna sredstva se načrtujejo za: 
 stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge sile za 

zaščito, reševanje in pomoč), 
 stroški usposabljanja enot in služb in 
 materialne stroške (prevozni stroški, storitve idr.) 
 
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. 
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

5.1 Opazovanje in obveščanje 

 Obvestilo o nenadni poplavi posredujejo ReCO prizadeti občani oz. osebe ali službe, ki to opazijo 
 Pri napovedanih poplavah se organizira opazovanje vodostajev s pomočjo poverjenikov ali 

potencialno ogroženih oseb ob vodotokih 
 Ko grozi poplava se o tem obvesti župana občine in poveljnika  CZ občine 
 Ob poplavi Občina pripravi sporočilo za javnost, ki ga posreduje lokalnim medijem (Radio Štajerski 

val, kabelska TV) 
 Za nadaljnje obveščanje prebivalstva je odgovoren poveljnik CZ občine 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 
 

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

D - 4 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Shema obveščanja pristojnih organov in javnosti o nevarnosti poplav znotraj občine 

 
 

5.2 Alarmiranje in obveščanje javnosti 

5.2.1 Alarmiranje prebivalstva na prizadetem območju 

Ob nevarnosti nastanka poplav na naseljenem območju, ko so zaradi pričakovane višine vodnega vala 
lahko ogrožena življenja ljudi, oziroma je treba začeti izvajati določene zaščitne ukrepe, prebivalstvo 
opozorimo na bližajočo se nevarnost s sirenami z alarmnim znakom. Sirene v ta namen aktivirajo 
pristojni člani prostovoljnih gasilskih društev.  
 
Po aktiviranju alarmnega znaka Občina Kozje sporoči ReCO vzrok proženja siren ter doda obvestilo za 
javnost, ki ga ReCO posreduje lokalni radijski postaji. Regijski center za obveščanje mora takoj po 

RECO 
CELJE 

ŽUPAN 
OBČINSKA UPRAVA 

LOKALNI 
MEDIJI 

POVELJNIK 
CZ OBČINE 

INFORMACIJS
KI CENTER 

ENOTE 
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PREBIVALSTV
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POGODBENI 
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znaku za preplah posredovati obvestilo po lokalnem radiu (Štajerski val), o vrsti nevarnosti in napotke 
za osebno in vzajemno zaščito in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov.   
 

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

 
 

5.2.2 Obveščanje prebivalstva 

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna Občina Kozje. Informacije o 
razmerah na prizadetem območju občine se posredujejo preko Radia Štajerski val. Za dodatne 
informacije o posledicah nesreče ter dajanju napotkov prebivalcem občina lahko objavi posebno 
telefonsko številko oziroma po potrebi organizira informacijski center.   
 

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

D - 4 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

 
 

5.2.3 Obveščanje javnosti 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči občinske pristojnosti je pristojna 
Občina Kozje. Občina usklajuje in organizira informacijsko dejavnost ter 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. 

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

za izvajanje Zaščitnih ukrepov 
D - 4 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

 
 
 

6.1 Aktiviranje organov vodenja in njihovih strokovnih služb 

Po prejemu obvestila o nevarnosti nastanka poplav na območju občine Kozje se najprej aktivira župan 
in občinska uprava. Po nalogu župana se aktivira poveljnik 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 
D - 9 Vzorec odredbe za aktivacijo štaba CZ in sil ZRP 

 
 

6.2 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 Po odredbi župana se aktivirajo tiste gasilske enote, ki so potrebne za obvladovanje nesreče 
 Po potrebi se aktivirajo tudi potrebne enote in službe CZ 
 Po potrebi se aktivirajo tudi druge javne službe in pogodbeni izvajalci 
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Gasilske enote se aktivirajo preko ReCO s pomočjo pozivnikov ali z znakom sirene (splošni poziv). Po 
telefonu se aktivirajo posamezne osebe. 
 
Enote CZ se aktivirajo s splošnim javnim pozivom preko sredstev javnega obveščanja (Radio Štajerski 
val). Po potrebi se aktiviranje dodatno izvede s pomočjo kurirske službe z mobilizacijskimi pozivi ECZ-5. 
 

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 

 
Pri vodenju se uporabljajo sredstva zvez ZARE 
 

P - 19  Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 
 P-19/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez 

 

 

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 

Pri zagotavljanju pomoči prizadetim prebivalcem oziroma občini velja načelo postopnosti. Občina mora 
najprej porabiti lastna materialne in finančna sredstva, ki so na razpolago, nato pa za pomoč prosi regijo 
oziroma državo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

Občina Kozje  18/39 

 

7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 

7.1 Organi in njihove naloge 

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot 
enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 
Posamezni občinski organi imajo ob poplavah predvsem naslednje naloge: 
 

7.1.1 Župan 

 upravlja in vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic 
 odloča o uporabi sredstev občinskega proračuna za pokrivanje stroškov zaščitnih in reševalnih akcij 

občinskih sil 
 s pomočjo občinske uprave oziroma pooblaščene osebe vodi in organizira obveščanje javnosti ter 

skrbi za delovanje informacijskega centra 
 opravlja druge naloge s svoje pristojnosti 
 

7.1.2 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 sile za 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 
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti 
 

7.1.3 Štab CZ občine 

Ob nesreči organizira naslednje delovne procese: 
 operativno načrtovanje; 
 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti; 
 zagotavlja informacijsko podporo 
 opravljanje administrativnih in finančnih zadev 
 opravljanje drugih nalog iz njegove pristojnosti 
 
 
Upravljanje in vodenje se praviloma izvaja iz sedeža občine, lahko pa tudi direktno na terenu. 
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7.2 Operativno vodenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slika 4: Shema vodenja sistema zaščite in reševanja na ravni občine 
 
Dejavnosti za zaščito in reševanje na območju občine operativno vodi poveljnik CZ občine, ki mu pri tem 
pomaga štab CZ občine. 
 

 

7.3 Organizacija zvez 

Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se uporablja sistem 
zvez zaščite in reševanja (ZARE, ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica.  Sistem 
zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. 
Telekomunikacijsko središče tega sistema je Regijski center za obveščanje Celje. Uporabniki na 
območju občine Kozje se povezujejo z uporabo repetitorja 04-Rudnica. Ob morebitnem izpadu 
repetitorja se posreduje ReCO zahtevo po postavitvi mobilnega repetitorja.  
 
Za neposredno vodenje intervencije na terenu pa se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli ReCO 
Celje. 
 
V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno komuniciranje 
uporablja 33. ali 34. kanal. kanal radijskih zvez ZARE. 
 
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, 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, 

 radijskih zvezah (ZARE), 

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne) 

 brezžični telefoni (GSM) 

 internetu. 
 

P - 19  Radijski imenik sistema zvez ZARE in ZARE+ 
 P-19/1 Navodilo za uporabo radijskih zvez 
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja 

Poveljnik CZ občine oziroma vodje posameznih enot se odločijo na kraju samem katere ukrepe ZIR in 
naloge bodo potrebne za izvajanje ob poplavi. 
 

8.2 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

Enote PGD, štab in enote CZ občine, državne javne službe na področju urejanja voda in druga podjetja 
morajo takoj po pojavu nevarnosti nastopa visokih voda začeti izvajati operativne zaščitne ukrepe. 
Izvajajo se prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi kot so izdelava prekopov, gradnja nasipov, 
podiranje drevja, odstranjevanje vej,  odstranjevanje naplavin, varovanje mostov, varovanje nabrežin, 
zapora ali čiščenje prometnic, evakuacija prebivalcev, izpraznitev kleti, stanovanjskih površin, skladišč 
itd. Ti ukrepi so mogoči, če smo dovolj zgodaj opozorjeni na nevarnost. 
 

8.3 Evakuacija 

8.1.2.4
SPREJEM,OSKRBA IN

NASTANITEV
EVAKUIRANCEV

8.1.2.2
OBVEŠČANJE PREB.
O EVAKU. POTEH IN

ZBIRALIŠČIH

8.1.2.3
IZVAJANJE

EVAKUACIJE

8.1.2.1
SKLEP O

EVAKUACIJI

DOKUMENTACIJA,

POSTOPKI
DIAGRAM POTEKA

AKTIVNOSTI

PRIMARNA

ODGOVORNOST

Poveljnik CZ prizadete
občine

Župan prizadete občine

Poveljnik CZ prizadete
občine

Poveljnik CZ prizadete
občine

Pisni sklep

Načrt evakuacije

Obvestila o evaku.
zbirališčih

Načrt evakuacije

 
 
Evakuacijo ob poplavah odredi župan ali v nujnih primerih poveljnik CZ občine. Izvaja se v skladu z 
načrtom evakuacije, ki ga izdela občina za vsako ogroženo območje posebej. Z evakuacijskim načrtom 
mora seznaniti ogroženo prebivalstvo predvsem pa z evakuacijskimi potmi in zbirališči od koder bo 
skupni prevoz do začasnih bivališč. Evakuacijo izvajajo gasilske enote in občinske enote Civilne zaščite.   
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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 – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih 

aktih 

 
 

8.3.1 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 

8.1.3.7
SPREMLJANJE PRESKRBE

Z ŽIVLJENSKIMI
POTREBŠČINAMI

8.1.3.4
POSTAVITEV ZAČASNIH

BIVALIŠČ

8.1.3.5
ORGANIZIRANJE OSKRBE V
NASTANITVENIH ENOTAH

8.1.3.6
ZBIRANJE IN

RAZDELJEVANJE
HUMANITARNE POMOČI

8.1.3.1
ZBIRANJE PODATKOV O
OBČANIH, KI SO OSTALI

BREZ BIVALIŠČA

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

8.1.3.2
ODLOČANJE O

NASTANITVENIH
ZMOGLJIVOSTIH

DA

NE

8.1.3.3
NASTANITEV

OGROŽENEGA
PRBIVALSTVA

Pisni zahtevek
Občinski štab za CZ

Človekoljubne organizacije
Pristojne službe socialnega
varstva

Evidenca
ogrož.
prebivalcev

Načrt delovanja
nastanitvene en.

Dovoljenje za
postavitev enot

Pregled
nastanitvenih
kapacitet

Poveljnik CZ občine
Strokovna služba občine
Enota za oskrbo CZ občine

Poveljnik CZ občine
Enota za oskrbo CZ občine

Vodstvo nastanitvene
enote

Pristojni organi za preskrbo

Poveljnik CZ ogrožene
občine
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Oskrba ogroženega prebivalstva zaradi poplav se izvaja, ko morajo prebivalci zaradi ogroženosti 
življenja zapustiti domove. Oskrba tega prebivalstva je v pristojnosti občine. Izvajajo jo gasilske enote in 
enote CZ Občine. 
 

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 – 23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih 

aktih 

 
 
Pri oskrbi ogroženega prebivalstva sodelujejo tudi humanitarne organizacije (Rdeči križ (RK), Karitas). 
Preko humanitarnih organizacij se zagotavlja tudi denarna pomoč, za kar se objavi tekoči račun na 
katerega se ta denarna sredstva zbirajo.  
 

P - 25 Pregled človekoljubnih organizacij 
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8.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita 

 

 
 
 
Ob poplavah obstaja velika verjetnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se proizvajajo, 
uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje.  
 
O izlitju nevarnih snovi v okolje se takoj obvesti prebivalce na poplavnem območju. 
 
Izlite naftne derivate, ki se zadržujejo na stoječih vodah, čistijo za to usposobljene gasilske enote oz. 
PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki ima koncesijo za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. 
 
Ker Občina nima lastne enote CZ za RKB izvidovanje, na Upravo za zaščito in reševanje Celje naslovi 
zahtevo po posredovanju regijske enote CZ za RKB izvidovanje.  
 
Takoj, ko se nivo vode zniža, mora gasilska enota s koncesijo za ukrepanje v primeru nevarnih snovi 
PGD Steklarna Rogaška Slatina ali občinska enota RKB zaščite pregledati prizadeto območje, ugotoviti 
prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju. 
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8.5 Zaščita kulturne dediščine 

 

8.1.5.6
ZAŠČITA KULTURNE

DEDIŠČINE

8.1.5.4
TAKOJŠNJA VARNOSTSNA

DELA (EVAKUACIJA,
VAROVANJE…)

8.1.5.5
DOKUMENTIRANJE

POŠKODB

8.1.5.1
NEVARNOST POPLAV

POPLAVE

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

8.1.5.3
ODLOČANJE O TAKOJŠNJIH

ZAŠČITNIH UKREPIH

DA

NE

8.1.5.2
PREGLED STANJA

KULTURNE DEDIŠČINA

Obvestilo o
poplavah

CORS
Občani

Strokovne
konzervatorske ekipe

Zapisnik

Pristojne ustanove s
področja varstva kulturne
dediščin

Strokovne ekipe ustanov s
področja varstva kulturne
dediščin

Strokovne
konzervatorske ekipe

Ustanove s področja
varstva kulturne dediščine

Podatki o
kulturni dediščini
Zapisnik

 
 
Zaščito kulturne dediščine ob poplavah, kot je razvidno iz diagrama poteka aktivnosti, izvajajo 
strokovnjaki ustanove s področja varstva kulturne dediščine na območju celjske regije. Po potrebi se pri 
zaščiti in reševanju predvsem ob premestitvi premične kulturne dediščine vključujejo gasilske enote in 
enote CZ občine.  
 

P - 31 Pregled kulturne dediščine 
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8.6 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 

8.6.1 Tehnično reševanje ob poplavah 

 
 
 
Naloge razvidne iz diagrama poteka dejavnosti opravljajo gasilske enote, tehnično-reševalne enote CZ, 
ekipe za reševanje na vodi in iz vode na območju občine. Pri opravljanju nalog sodelujejo obvezne 
državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda, podjetja za vzdrževanje cest, gradbena 
podjetja z ustrezno mehanizacijo in drugi. Po potrebi se zaprosi za pomoč tudi regijske enote CZ in 
enote Slovenske vojske. 
 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 
P - 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev nevladnih organizacij, ki 

sodelujejo pri reševanju 
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8.6.2 Nujna medicinska pomoč 

V okviru nujne medicinske pomoči ob poplavah se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in 
varovanje zdravja ljudi na poplavnem območju. 
 
Nujna medicinska pomoč se zagotavlja v najbližjem zdravstvenem domu in v splošni bolnišnici Celje 
dokler je to mogoče. V kolikor je ob poplavah večje število poškodovanih, se za nudenje prve pomoči 
aktivirajo občinske ekipe prve pomoči OZRK Šmarje pri Jelšah, nujno medicinsko pomoč pa daje 
zdravstveno osebje tudi na terenu. 
 
Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci oskrbeli v okviru osebne in vzajemne zaščite. 
 

P - 42 Ekipe prve pomoči OZRK Šmarje pri Jelšah 

 
 

8.6.3 Psihološka pomoč 

Ob poplavah so neposredno ogroženi ljudje, ki so preživeli ali svojci žrtev psihično prizadetosti. Zaradi 
tega se na območju občine organizira psihološka pomoč, ki jo dajejo različni strokovnjaki kot so 
psihologi, terapevt, duhovniki in drugi.  
 
V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v nesreči, z napotki, 
kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. Zgibanke se preživelim 
delijo ob nesreči 
Strokovnjake za psihološko pomoč prizadetemu prebivalstvu  (psihologa, terapevta, socialne delavce 
itd.)  zagotavlja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. 
 
Po potrebi dodatno psihološko pomoč in duhovno podporo prizadetemu prebivalstvu nudijo duhovniki 
župnij Kozje in Podsreda.  
 

D – 3/15 Navodilo kako zagotoviti prvo psihološko pomoč 

 

8.6.4 Prva veterinarska pomoč 

Prva veterinarska pomoč ob poplavah obsega: 
 Zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na poplavljenem območju 
 Prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim 
 Prisilni zakol poškodovanih živali 
 Odstranjevanje živalskih trupel 
 Izvajanje drugih higienskih in protiepidemičnih ukrepov 
 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah 
d.o.o. ambulanta Kozje v sodelovanju z gasilskimi organizacijami ter kmeti in drugimi, ki so vešči tega 
dela. 
 

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 
 P – 34/4 PGD Podsreda 
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8.6.5 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih 
zaščitnih ukrepov. 
 

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

 
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob poplavah obsega: 
 nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali 
 nastanitev in oskrba s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami 
 zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture 
 oskrba z električno energijo 
 zagotavljanje nujnih prometnih povezav 
 zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez 
 zagotavljanje in zaščite nujne živinske krme 
 zaščita kulturne dediščine 
 
Da bi to dosegli je treba čim prej vzpostaviti delovanje infrastrukturnih objektov in naprav. 
 
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne službe in 
druge organizacije s področja infrastrukture ter poveljnik CZ občine: 
 
 Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina 
 Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o. 
 ZD  Šmarje pri Jelšah - Zdravstvena postaja Kozje 
 CSD Šmarje pri Jelšah 
 cestna služba (VOC) 
 Elektro podjetje 
 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnost pomembno za ZRP 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

 
 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic 
poplav za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja. Za organiziranje, razvijanje in 
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena Občina Kozje, ki v svojih načrtih ZIR natančno 
opredeli način in izvedbo. 
 
Občina je dolžna, da so prebivalci na ogroženem območju opremljeni s potrebno osebno in skupno 
zaščitno opremo. 
 
Prebivalci morajo ob napovedani poplavi samoiniciativno umakniti na varno svoj svojo živino, vozila, 
svoje premično imetje, prehrambene artikle in obleko. Prav tako so podjetja dolžna, da evakuirajo svojo 
premično lastnino, arhive, zaloge na varno območje. Občani se morajo v mirnem času pripravljati na 
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morebitne poplave. Dolžni so spoštovati navodila, ki jih daje občina za ravnanje pred poplavo, ob 
poplavi in po poplavi.  
 
Občina Kozje svoje prebivalce o ogroženosti in nasvetih ter ukrepih osebne in vzajemne zaščite  ob 
poplavah preventivno seznanja preko člankov v lokalnem časopisu Rogaške novice, v pogovorih 
predstavnikov občine na oddajah radia Štajerski val. Poseben poudarek takšni vrsti obveščanja se da v 
primerih povečane poplavne nevarnosti ter v primeru, da pride do same nesreče. 
 
Občina preko omenjenih sredstev javnega obveščanja svoje prebivalce seznani tudi z izdelavo načrta 
ZiR ob poplavah v občini Kozje, ter jih pozove, da se v javni razgrnitvi načrtov  z njimi seznanijo in 
podajo svoje komentarje in pripombe. Skupna služba za civilno zaščito in požarno varnost občine Kozje 
je prebivalcem vedno na voljo za podajanje informacij, nasvetov ter drugih vrst seznanjanja in 
osveščanja ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Občina v primeru poplav lahko organizira ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo 
psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja ZiR in drugi. 
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10 OCENJEVANJE ŠKODE 

Ocenjevanje škode ob poplavi zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in ocenjevanje škode, ki se 
praviloma opravljata skupaj.  
 
Za vzpostavitev normalnega življenja na poplavnem območju morajo komisije za ugotavljanje 
poškodovanosti gradbenih objektov v najkrajšem možnem času ugotoviti poškodovanost gradbenih 
objektov. 
 
Občinska komisija za ocenjevanje škode na terenu prva pripravi grobo oceno škode oziroma posledic 
nesreče. Tako pridobljene podatke posreduje komisiji za ocenjevanje škode Zahodno-štajerske regije. 
Ocena škode je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih pogojev 
za delo ter pripravo sanacijskih programov. 
 
Komisije za oceno škode Zahodno-štajerske regije popišejo oziroma ocenijo škodo zaradi poplav na 
podlagi predpisane metodologije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. Pri tem delu jim 
pomagajo pristojni občinski in državni organi.  
 
Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem, so zavarovalnice dolžne čimprej po poplavi 
napotiti cenilce na območje, ki ga je prizadela poplava in oceniti nastalo škodo na objektih, imovini, 
pridelkih itd. ki so zavarovani.  
 

P - 33 Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih ali drugih nesrečah 
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11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

11.1 Pomen pojmov 

 Limnograf je naprava s katero merimo količino padavin. 
 
 Hidrologija ali vodoznanstvo je znanost, ki proučuje vode na kopnem (nad površjem, na površju 

in pod površjem). 
 
 Meteorologija je znanost in operativna dejavnost. Osnovni namen rednega in sistematičnega 

spremljanja meteoroloških pojavov je pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih 
pojavih zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in dobrin ter zaradi čim bolj smotrnega 
izrabljanja z vremenom, podnebjem in vodami povezanih naravnih danosti. Poleg merjenj je bilo za 
vzpostavitev vremenske službe potrebno tudi razumevanje dogajanj v ozračju.  

 
 Nevarnost je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 

možno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.  
 
 Ranljivost je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko nastale zaradi potencialno škodljivega pojava. 
 
 Ogroženo območje je območje, kjer zaradi nevarnosti škodljivega delovanja voda – poplav in 

erozije, zemeljskih in hribinskih plazov, snežnih plazov ter ledu, pogojenih z naravnimi značilnostmi 
in obstoječe rabe prostora (stalne prisotnosti ljudi in zgradb) obstaja potencial ogroženosti življenj in 
zdravja ljudi ter potencial materialne škode. 

 
 Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega ali 

medsebojnega skupnega delovanja. Je naravna nesreča, ko izredni vodni pretok povzroči občutno 
škodo ob razlitju vode iz struge po okolici.  

 
 Poplavni val se pomika po reki navzdol tem hitreje, čim hitreje le-ta narašča. Hitrost je pri večjih 

nižinskih rekah od 2 – 5 km/h, pri nenadnih povodnjih hudourniškega značaja pa tudi čez 15 km/h. 
Ko reka prestopi bregove, se hitrost vode hitro zmanjša. 

 
 Povodenj je naravna nesreča, ko izredni vodni tok povzroči občutno škodo v rečni strugi. 
 
 Porečje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali jezer v reko ali 

jezero. 
 
 Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči. 
 
 Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega eno ali več sosednjih povodij, skupaj 

s pripadajočimi podzemnimi vodami ter obalnim morjem in je teritorialna podlaga za upravljanje z 
vodami. 

 
 Vodostaj je višina nivoja vode v rečnem koritu in ga merimo z vodomerno letvijo ter izračunamo v 

centimetrih. Vodostaj opazujemo vsak dan zjutraj, posebno na večjih rekah. Letev je navadno 
pritrjena ob mostovih in je razdeljena na 2 cm široke bele in črne proge. Kota »0« od katere merimo 
gladino vode, je postavljeno tako, da imajo vodostaji najpogosteje pozitivne vrednosti. 
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 Vodni pretok je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na kakem mestu v 1 
sekundi. Izrazimo ga v m/sek, izračunamo pa tako, da površino ovlaženega profila pomnožimo s 
srednjo množino vode. Vodni pretok je močno povezan z višino vodostaja. 

 

11.2 Razlaga okrajšav 

OKRAJŠAVA RAZLAGA 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 
CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije  
CZ ZŠ Civilna zaščita za Zahodno Štajersko 

D Dodatek 
ECZ-5 Oznaka za poziv 

GZ Gasilska zveza 
JZ Javni zavod 

OKP Obrtno komunalno podjetje 
OŠCZ Občinski štab za civilno zaščito 

P Priloga 
PGD Prostovoljno gasilsko društvo 
PU Policijska uprava 

PVP Prva veterinarska pomoč 
ReCO Regijski center za obveščanje 
RKB Radiološka, kemična in biološka 
RS Republika Slovenija 

ŠCZ ZŠ Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko 
SV Slovenska vojska 

TRE Tehnično reševalna enota 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

VGP Vodnogospodarsko podjetje  
ZARE Zaščita in reševanje (sistem zvez) 

ZIR Zaščita in reševanje 
ZRP Zaščita, reševanje, pomoč 
ZŠ Zahodna Štajerska 
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

12.1 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 - 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 - 28  Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
P - 29  Pregled veterinarskih organizacij 
P - 30  Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 
P - 31  Pregled kulturne dediščine 
P - 33  Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih ali drugih nesrečah 
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 – 40/1 Evidenčni list o vzdrževanju načrta ZiR ob poplavah 
P - 42  Ekipe prve pomoči OZRK Šmarje pri Jelšah 
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12.2 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 – 3/1 Navodilo – kako ravnamo ob poplavi in ukrepi po poplavi 
 D – 3/15 Navodilo kako zagotoviti prvo psihološko pomoč 
 D – 3/16 Navodilo kako zagotoviti varno pitno vodo 
 D – 3/17 Navodilo nujna zaloga hrane 

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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