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1. ZNAČILNOSTI NESREČE
1.1. UVOD
Načrt zaščite in reševanja ob požaru v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je izdelan v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Uradni list RS, št. 64/94,
33/00, 87/00, 51/06 in 97/10), Zakonom o varstvu pred požarom ( Ur.l. RS, št. 3/2007 UPB1),
Zakonom o gasilstvu ( Ur. list RS, ŠT. 113/2005 UPB1), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja ( Ur. l. RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006 in 76/2008) ,Oceno ogroženosti
v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v skladu z 32. členom Statuta občine Sv. Andraž
v Slov. goricah ( Uradno glasilo slov. občin št. 29/2010) ter s splošno zakonodajo in
izvedbenimi predpisi.

1.2. VRSTA IN ZNAČILNOSTI NESREČE
Vrste požarov opredeljujejo sredstva, ki so predmet požara, tako imamo požare v naravnem
okolju, požare v naseljih in požare na prometnih sredstvih. Po obsegu so požari mali, srednji,
veliki in katastrofalni. Prav tako obstaja v vsaki opredeljeni varianti še nadaljnja notranja
struktura požarov.
Požari v naravnem okolju so običajno povezani z nenadzorovanimi kurjenji v naravi,
posebej v pomladnih mesecih, s povečano požarno ogroženostjo v sušnih letnih mesecih, ter
zaradi malomarnosti in vandalske naravnanosti skozi vse leto.
Požari v naseljih so povezani s tipi vaškega dela naselja in z različnimi indikatorji, ki jih
opredeljuje ocena ogroženosti. Požari pri stanovanjskih objektih so ponavadi povezani z
začetki kurilne sezone v jeseni, kot tudi z dnevnimi termini kurjenja, medtem ko so v
industriji pogojeni z delovnim procesom in vrsto dejavnosti.
Požari na prometnih sredstvih se pojavljajo tako v mobilnem prometu, kot tudi v
mirujočem prometu. Pri mobilnem prometu so najbolj izpostavljene tiste prometne površine,
ki so prometno bolj obremenjene. Pri mirujočem prometu posebej izpostavljamo parkirišča,
kjer statistično izstopajo stari zapuščeni avtomobili.
Značilnosti požarov so odvisne od vrste, obsega in vzroka požara. Požari v naravnem okolju
predstavljajo povečano nevarnost v sušnem obdobju in spomladi.
Stopnja ogroženosti pred požari je velika predvsem v času daljše suše v spomladanskih in
poletnih mesecih. Ogroženost je vsako leto večja, saj se na obronkih gozdov opušča košnja,
gozdne površine se zaraščajo s travo, ki v primeru suše in vetra zagori. V večini primerov
pride do požara zaradi sežiganja travnatih površin.
Stalno nevarnost za požar povzročajo tudi nevihte v spomladanskih in poletnih mesecih, ki so
z leti vedno pogostejše.
Vzroki nastanka požarov so največkrat človeška malomarnost, udar strele, poškodbe na
električnih vodih in napake na dimniških napeljavah.

4

Načrt Zir ob požaru

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
Verzija 1.0

1.3. POŽARI V OBČINI SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
V zadnjih letih v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ni bilo zabeleženih večjih
požarov. V letu 2008 je nastal en požar zaradi napake na dimniški napeljavi, v letu 2009 pa
požar zaradi sežiganja travnate površine, ki se je kasneje razširil na odložene pnevmatike in
pa požar na delovnem stroju na njivi. Gozdnih požarov in požarov večjega obsega, ki bi
ogrozili življenje prebivalcev zadnjih 10 let ni bilo zabeleženih.
Leto 2007
Leto 2008
Leto 2009
Leto 2010

Travniški požar manjšega obsega
Požar na dimniški napeljavi
Požar na odloženih pnevmatikah
Požar na delovnem stroju na njivi
Ni bilo požara

Tabela : Požari v občini Sv. Andraž od l. 2007 do l. 2011 ( Vir : PGD Vitomarci)

1.4. PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA V OBČINI
Na območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah deluje eno prostovoljno gasilsko društvo, to
je PGD Vitomarci, ki je povezano v Gasilsko zvezo Trnovska vas – Vitomarci. Na osnovi
Uredbe o merilih za organiziranje,opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč in statuta občine Sv. Andraž v Slov. goricah je bila dne
9.4.2008 s sklepom št. 845-1/2008-1 sprejeta kategorizacija PGD Vitomarci. Na tej osnovi je
PGD Vitomarci razvrščeno v II. kategorijo.

1.5. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE
S predpostavko, da bo zaradi požara prišlo do ogroženosti, lahko nastanejo naslednje verižne
nesreče :
- prometne nesreče ( zaradi širjenja dima)
- razširitev požara v naselje
- razlitje nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni bencin in
- eksplozij.

1.6. SKLEPNE UGOTOVITVE
Nevarnost pred požari je v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah različna glede na
posamezna območja. V urbanem delu ni ogroženih travniških in gozdnih površin, saj so le te
povečini urejene, vzdrževane in negovane. Ker ne gre za strnjene travniške ali gozdne
površine lahko malomarnost ali namerni požig povzročita majhen požar, ki se ne more
razširiti in ogroziti okolice
Za trajno varnost pred požari je potrebno redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, redno
usposabljanje predšolske in šolske mladine kot tudi redno izvajanje akcij požarne varnosti.
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Potrebno je tudi pravočasno spremljanje ocene povečane požarne ogroženosti in pravočasno
obveščanje občanov o povečani stopnji požarne ogroženosti in preventivnih zaščitnih ukrepih.
V obdobjih, ko je posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano :
- kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj in
- puščati ali odmetavati goreče in druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

2. OBSEG NAČRTOVANJA

2.1. TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA
Temeljni načrt je regijski načrt.
V skladu z regijskim načrtom mora občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah izdelati
ustrezni načrt zaščite in reševanja ob požaru.
Z načrtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje
osnovnih pogojev za življenje prizadetih prebivalcev.
Občinski načrt je izdelan za požar, ki nastane v naravi ali požar večje razsežnosti na
gospodarskih in stanovanjskih objektih.

2.2. NAČELA ZAŠČITE, REŠEVANJE IN POMOČI
Zaščita, reševanje in pomoč ob požaru se organizira v skladu s temi načeli :
- Načelo postopnosti za uporabo sil in sredstev - pri zaščiti in reševanju je občina
dolžna najprej uporabiti svoje sile in sredstva in le če te ne zadoščajo niti za zadostno
vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje regija.
- Načelo preventive – občina pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizira izvajanje
preventivnih ukrepov. Pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami morajo imeti prednost preventivni ukrepi.
- Načelo pomoči – ob požaru je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.
Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave.
- Načelo javnosti -občina morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga
lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnosti. Podatki o
nevarnostih ter dejavnostih državnih organov, občin in drugih izvajalcev nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni.
- Načelo pravice do varstva - po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi v primeru požara ima reševanje človeških
življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi.
- Načelo odgovornosti- vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna
za izvajanje ukrepov varstva pred požari.
- Načelo zakonitosti - nihče ni dolžan in ne sme izvajati odločitve v primeru požara, če
je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
- Načelo varstva reševalcev in drugega osebja - treba je zagotoviti varnost
posameznikov, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ob požaru.
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1. TEMELJNE PODMENE NAČRTA
Načrt zaščite in reševanja ob požaru se uporabi takoj, ko je treba reševati ali zaščititi življenja ali
imetje prizadetih na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Varstvo pred požarom v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za
ZRP ter odpravljanje posledic požara in obnovo. S tem načrtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti
za ZRP ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih.
Temeljne predpostavke občinskega načrta zaščite in reševanja ob požaru so:
1. Varstvo pred požarom v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavlja
občina, prebivalci, prebivalci občine prostovoljno organizirani v različnih društvih in
drugih nevladnih organizacija, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, podjetja, zavodi in
druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
2. Načrt ob požaru se aktivira, ko se zaradi posledic požara vključijo v izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč.
3. Načrt ob požaru je izdelan za požar, ki je večjega obsega. Načrt se začne izvajati glede na
razmere na posameznem območju in glede na zmožnost ukrepanja lokalne skupnosti. Če
lokalni viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, se
lahko uporabijo potrebne sile in sredstva sosednjih občin.
4. Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi požara ter za zaščito prebivalstva je nujno v
občini in v posameznih organizacijah in državnih organih pravočasno opozarjanje na
nevarnost nastanka požara Na podlagi obvestil in opozoril lahko ljudje in skupnosti
pravočasno izvedejo učinkovite preventivne ukrepe in se pripravijo tudi na možne
posledice.
5. Hitro odkritje požara omogoča uspešno gašenje. Pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih
sil za zaščito in reševanje pa omogoča hitro in uspešno intervencijo preden se požar razširi
na veliko površino.
6. Življenja ljudi v bližnjih naseljih so ob požaru večjega obsega ogrožena zaradi velike
količine dima in visoke temperature, ki nastaja pri gorenju. Zato so v načrtu predvideni
tudi ukrepi za zaščito prebivalcev.

7

Načrt Zir ob požaru

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
Verzija 1.0

3.2. ZAMISEL IZVEDBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARIH V
OBJEKTIH IN POŽARIH V NARAVI
POŽAR
OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE PGD
OKC
OCENA POTREB PO DODATNI
POMOČI GE
POMOČ DA

POMOČ NE

DODATNO
AKTIVIRANJE GE
OCENA POTREB PO POMOČI
ŠTABA CZ OBČINE

ZAGOTAVLJANJE
DODATNE POMOČI,
ZAŠČITINI IN
REŠEVALNI UKREPI

GASILSKA
STRAŽA
POROČILO

Slika 1 : Izvedba zaščite in reševanja ob požarih v objektih in požarih v naravi
POŽAR
RECO Ptuj pošlje obvestilo o požaru v PGD Vitomarci. Obvestilo lahko pošlje tudi Policijska
postaja Ptuja ali drugi prijavitelji neposredno.
OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE PGD
O aktiviranju PGD odloči dežurni v RECO Ptuj. Aktivira se krajevno pristojno društvo.
Aktiviranje reševalcev, OKC in drugih služb se izvede preko dežurnega v OKC Ptuj na
zahtevo vodje intervencije.
OCENA POTREB PO DODATNI POMOČI GASILSKIH ENOT
Potrebo po dodatnih silah in sredstvih, ter nujnost evakuacije oceni vodja intervencije.
Intervencijo vodi PGD. Aktiviranje dodatnih sil in sredstev aktivira vodja intervencije.
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ZAGOTAVLJANJE DODATNE POMOČI, ZAŠČITNI IN REŠEVALNI UKREPI
Če je potrebno aktivirati gradbeno ali drugo mehanizacijo, pogodbena podjetja aktivira župan.
Poveljnik CZ odloča o aktiviranju štaba CZ občine. Vodja intervencije odloči o nujnosti
aktiviranja PGD z opremo in moštvom, ki je potrebna za gašenje in reševanje. Aktiviranje
reševalcev, policije in drugih služb ( elektro, vodovod..) se izvede preko dežurnega gasilca
PGD na zahtevo vodje intervencije.
P – 30 Pregled javnih podjetij za izvajanje del po načrtih ZIR
GASILSKA STRAŽA
Potrebo po gasilski straži oceni vodja intervencije.
P – 02 Seznam članov PGD Vitomarci

3.3. UPORABA NAČRTA
Načrt zaščite in reševanja ob požarih se aktivira, ko pride do požara večjega obsega in se
vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči občinske sile za zaščito, reševanje in
pomoč.
Odločitev o uporabi občinskega načrta sprejme poveljnik CZ občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah ali župan občine.
Načrt ZiR ob požarih občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in njegove priloge ter dodatki
se nahajajo pri strokovnem delavcu ZiR v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.
P - 39 Načrt dejavnosti občinske uprave
P – 10 Seznam odgovornih oseb v občini
P – 01 Seznam članov občinskega štaba CZ
P – 02 Seznam članov PGD Vitomarci
P – 30 Pregled javnih podjetij za izvajanje del po načrtih ZIR
P – 16 Odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč( ZIRP)
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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
4.1.1. OBČINSKE ENOTE PGD
- PGD Vitomarci

4.1.2. SILE ZA ZIR:
- poveljnik CZ Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
- namestnik poveljnika CZ Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
- štab CZ Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4.1.3. OBČINSKI ORGANI
- župan
- občinski svet in odbori
- komisija za ocenjevanje škode

4.1.4. JAVNE SLUŽBE, ORGANIZACIJE IN POGODBENA PODJETJA :
- javna zdravstvena služba – Zdravstveni dom Ptuj
- javna veterinarska služba – Veterinarska ambulanta Žak, Trnovska vas
- javna služba socialnega varstva – Center za socialno delo Ptuj
- tehnično reševanje – Štefan Anželj s.p., Slavšina 27 a, Vitomarci
- oskrba sil za zaščito in reševanje – Bar disco Cobra, Vitomarci 74, Vitomarci

4.1.5. ENOTE IN SLUŽBE DRUŠTEV IN DRUGIH NEVLADNIH
ORGANIZACIJ :
- GZ Trnovska vas – Vitomarci
- Rdeči križ Slovenije – OO RK Sveti Andraž

P – 02 Seznam članov PGD Vitomarci
P - 01 Seznam članov občinskega štaba CZ
P – 10 Seznam odgovornih oseb v občini
P – 24 Pregled humanitarnih organizacij v občini
P – 30 Pregled javnih podjetij za izvajanje del po načrtih ZIR
D – 06 Zemljevid občine
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4.1.5. MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA
Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za zaščitno in reševalno opremo
in potrebno orodje ( sredstva za osebno in skupinsko zaščito, sredstva za nastanitev
prebivalcev, oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki,
reševalne enote, službe in reševalci).
Uporabljajo se sredstva, ki so v lasti Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in sredstva
prostovoljnega gasilskega društva (v dogovoru z društvom). Prav tako bi sodelovali s
podjetniki, ki bi uporabljali lastno opremo (sklenjene pogodbe o sodelovanju). V primeru
potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pridobiti znotraj občine, bi za pomoč prosili
najprej sosednje občine Trnovska vas, Cerkvenjak, Juršinci, nato regijo.
P – 07 Pregled materialnih sredstev
P – 17 Vzorec prošnje za pomoč
P - 30 Pregled javnih podjetij za izvajanje del po načrtih ZIR

4.1.6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA
Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za :
-

nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev sil za izvajanje načrta
stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta
stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta ( povračila stroškov za
aktivirane sile pri izvajanju načrta )
materialne stroške ( prevozni stroški, storitve drugih sil za zaščito in reševanje ..)

Prostovoljnemu gasilskemu društvu v občini se s proračunom občine Sv. Andraž v Slov.
goricah zagotavljajo sredstva za celovito delovanje v skladu s predlogi Odbora za požarno
varnost.
V primeru posebno velikih požarov, ki terjajo večdnevne aktivnosti zaščite, reševanja in
pomoči, kjer so poškodovane ali uničene večje količine opreme in sredstev zaščite, reševanja
in pomoči, se ti stroški pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Sv. Andraž v Slov.
goricah in Republike Slovenije. O tem odloča župan na predlog komisije za ugotavljanje
posledic naravnih in drugih nesreč v občini Sveti Andraž v Slov. goricah.
P – 44 Seznam oseb v Odboru za požarno varnost občine Sv. Andraž v Slov. goricah
P – 09 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA,
OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA
5.1. ZBIRANJE, OBDELAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV
DOKUMENTACIJA
POSTOPEK

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

5.1.1.
OPAZOVANJE POŽARNE
NEVARNOSTI

Občani in izvajalci opazovanja
ob razglašeni povečani
požarni ogroženosti ( PGD)

5.1.2.

Občani in izvajalci opazovanja

INFORMACIJA O POŽARU

5.1.3.
OBVEŠČANJE PRISTOJNIH
SLUŽB IN OSEB

Oseba, ki opazi požar

Re CO Ptuj
PGD Vitomarci

5.1.4.
SPREMLJANJE STANJA
Izvajalci gasilske javne službe
OZ. UKREPANJE SKLADNO
Službe ZRP
Z ZADOLŽITVAMI IN PRISTOJNOSTMI

Slika 2: Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov

5.1.1. OPAZOVANJE POŽARNE NEVARNOSTI
Opazovanje požarne nevarnosti na teritoriju občine izvajajo vsi občani in slučajno prisotni.
Ob razglašeni požarni ogroženosti naravnega okolja ter po požarih organizira opazovanje
PGD.

5.1.2. INFORMACIJA O POŽARU
Informacijo o požaru oseba, ki opazi nesrečo posreduje na center za obveščanje na tel. št. 112.
Od prijavitelja nesreče je potrebno pridobiti potrebne podatke o požaru.
P – 43 Kako ravnamo ob požaru

5.1.3. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH SLUŽB IN OSEB
ReCO o nesreči obvesti PGD Vitomarci O obveščanju odgovornih oseb v občini odloča vodja
intervencije. Obveščanje izvede gasilec PGD.
12
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O obveščanju izvajalcev nalog CZ občine odločata župan, direktor občinske uprave, kateri
tudi aktivira enoto .
Aktivira se preko :
- telefonsko po seznamu
- sklic z mobilizacijskimi pozivi preko kurirske službe
P – 10 Seznam odgovornih oseb v občini

5.2. OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE JAVNOSTI
5.2.1. OBVEŠČANJE JAVNOSTI OB RAZGLASU VELIKE POŽARNE
OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA
Posredovanje informacij v javnost je v pristojnosti ReCO in župana občine.
Po objavljenem razglasu velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, CZ
občine spremlja razmere in odzivnost občanov ter skladno z ugotovljenim stanjem po potrebi
pristopi k dodatnemu obveščanju občanov s ciljem povečanja samozaščitnega oz.
preventivnega delovanja prebivalcev. Obvestila se prilagajajo dejanskim razmeram in
zajemajo predvsem informacije o :
- razglasu požarne ogroženosti naravnega okolja,
- o nevarnostih za ljudi, živali, premoženje in okolje,
- uveljavljenih preventivnih ukrepih
- protipožarnih preventivnih samozaščitnih ukrepih občanov in ravnanju ob opažanju
požara,
- časovno opredelitev trajanja povečane ogroženosti
P – 43 Kako ravnamo ob požaru
5.2.1.1. Organiziranje opazovanja, obveščanja, požarne straže
Občinski štab CZ preko medijev obvesti prebivalce, lastnike in upravljavce gozdov in drugih
zemljišč. Pri posredovanju obvestil se usklajuje z ReCO.
Aktivnosti v času povečane nevarnosti za nastanek požara usklajuje poveljnik CZ. Požarno
stražo oziroma poostreno opazovanje v času razglasa povečane požarne ogroženosti
opravljajo gasilske enote na svojih operativnih območjih. Osrednja gasilska enota izvaja
požarno stražo v skladu z navodili, ki jih pripravi CZ v sodelovanju z občinskim štabom CZ.
5.2.1.2. Obveščanje prebivalcev, lastnikov in upravljavcev gozdov in drugih zemljišč
Občinski štab CZ preko medijev obvesti prebivalce, lastnike in upravljavce gozdov in drugih
zemljišč o objavljenem razglasu. Vsebina in pogostost objave obvestila se prilagaja
razmeram. Po potrebi posreduje prebivalcem dodatna opozorila in navodila za ravnanje.
5.2.1.3. Posredovanje zadolžitev izvajalcem gasilske javne službe
Občinski štab CZ pisno posreduje zadolžitve v zvezi z izvajanjem požarne straže gasilski
enoti. Poveljnik CZ in občinski štab CZ spremljata izvajanje aktivnosti. Poveljnik PGD vodi
izvajanje požarne straže na požarnem okolišu.
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5.2.1.4.1 Vzpostavitev večje pripravljenosti operative
Gasilska enota v času razglasa zagotavlja stalno dosegljivost odgovornih oseb in večjo
pripravljenost gasilske operative. Poveljnik gasilske enote občine preveri dosegljivost
operativnih članov enote, preveri opremo in druga sredstva in zagotovi povečano stopnjo
pripravljenosti operativnih članov enote. Število operativnih članov enote, ki so v povečani
stopnji pripravljenosti mora zadostovati za en izvoz.
Obhode izvaja osrednja gasilska enota. Poveljnik gasilske enote občine organizira obhode
ogroženih območij na operativnem območju občine. Ob izvozu mora s seboj imeti opremo za
gašenje začetnih požarov. O vsakem izvozu obvesti ReCO in vodi posebno evidenco. ReCO
obvešča o stanju in dogodkih na svojem območju ter o kršitvah prepovedi kurjenja obvešča
pristojne nadzorne organe. Ob opažanju požara pristopi k gašenju in obvesti ReCO.
5.2.1.5 Preklic povečane požarne ogroženosti naravnega okolja
Preklic požarne ogroženosti sprejme URSZR. ReCO o preklicu, ki jo objavi URSZR in velja
za območje občine Sveti Andraž v Slov. goricah, obvesti Občinski štab CZ ter državne organe,
organizacije, podjetja in zavode po svojih načrtih.
5.2.1.6 Obveščanje prebivalcev, lastnikov in upravljavcev gozdov in drugih zemljišč
Občinski štab CZ preko javnih medijev obvesti prebivalce, lastnike in upravljavce gozdov in
drugih zemljišč o objavljenem preklicu.
5.2.1.7 Posredovanje preklica zadolžitev izvajalcem gasilske javne službe
Občinski štab CZ pisno posreduje preklic zadolžitev v zvezi z izvajanjem požarne straže
gasilski enoti.
5.2.1.8 Izdelava poročil o izvedenih aktivnostih
Na podlagi evidence opravljenih opazovanj in povzetih ukrepih v času razglasa, prostovoljna
gasilska enota izdela poročilo in ga posreduje poveljniku štaba CZ, ki izdela zbirno poročilo
in ga posreduje Občinskemu štabu CZ.

5.2.2. OBVEŠČANJE JAVNOSTI OB VELIKEM POŽARU
Obveščanje širše javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizira v
kolikor je požar večje razsežnosti ali pa traja daljši čas. Odločitev o tem sprejme poveljnik CZ
oz. župan.
Obvestilo za javnost pripravi strokovna služba z vednostjo župana in v sodelovanju s
poveljnikom CZ občine Sveti Andraž v Slov. goricah. Pripravljeno obvestilo služba za
podporo pošlje ReCO in medijem.
Ob požaru se za takojšnje posredovanje nujnih sporočil in navodil občinskih organov za
javnost uporabijo elektronski mediji. Vsa sporočila in navodila občanom se posredujejo tudi
vsem ostalim medijem.
P – 14 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob naravnih in
drugih nesrečah
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5.2.3. OPOZARJANJE NA PRETEČE NEVARNOSTI
O pretečih nevarnostih in v primeru, ko je treba nujno evakuirati prebivalce iz ogroženega
območja ali zgradbe ob požaru, o opozarjanju in obveščanju ogroženih in prizadetih
prebivalcev odloča vodja intervencije ali poveljnik CZ.
Izvajanje opozarjanja, obveščanja in alarmiranje ogroženih ljudi :
Način obveščanja
Preko zvočnikov na intervencijskih vozilih
Preko megafonov iz gasilskih vozil
S trkanjem in zvonjenjem na vrata
Obvestila preko elektronskih medijev

Izvajalec
Gasilci, policija
Gasilci
Gasilci
ReCO, gasilci

Opomba

Zahtevo na ReCO pošlje
vodja intervencije

Občinski organi, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč ( župan, poveljnik CZ) v ta
namen vzpostavijo neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno
zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. S tem namenom občina ogroženim prebivalcem
redno posreduje informacije, ki jih prilagaja konkretni situaciji, in sicer :
- o razmerah na prizadetem območju,
- o nevarnostih za ljudi, premoženje in okolje,
- o tem, kaj se dogaja s poškodovanimi,
- ocenjena dolžina trajanja izrednih razmer,
- kakšno pomoč lahko potrebujejo in kdaj bo prispela,
- način izvajanja osebne in vzajemne zaščite,
- kako naj sodelujejo z občinskimi organi in organi reševanja pri odpravljanju posledic,
- kje lahko dobijo dodatne informacije
- in druge informacije.
Te informacije posreduje občina preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne načine.
P – 14 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob naravnih in
drugih nesrečah
P – 13 Seznam oseb v občini, zadolženih za stike z javnostjo

5.2.4. NAVODILO O ALARMIRANJU
Znake za alarmiranje se uporablja v sledečih primerih:
· znak za opozorilo (svarilo) na nevarnost se lahko uporabi za napoved bližajoče se
nevarnosti nesreče;
· znak za preplah oziroma neposredno nevarnost se lahko uporabi ob nevarnosti, ki
neposredno ogroža življenje ali zdravje ljudi in živali ter premoženje in kulturno dediščino v
posameznem naselju ali na širšem poseljenem območju;
· znak za prenehanje nevarnosti se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere
je bil dan znak za preplah oziroma neposredno nevarnost.
Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukažejo :
- vodja intervencije,
- poveljnik CZ,
- Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ptuj.
Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO. V ukazu določijo :
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- kateri znak za alarmiranje naj uporabi,
- razlog za uporabo znaka za alarmiranje,
- navodilo za ravnanje prebivalcev.
ReCO mora takoj po uporabi znaka za alarmiranje posredovati obvestilo javnim medijem o
nevarnosti in napotkih za ravnanje prebivalcev na ogroženem območju.
Po prenehanju nevarnosti, je tisti, ki je izdal ukaz o uporabi znaka za alarmiranje dolžan na
ReCO, oz. osrednjo enoto PGD, dolžan izdati ukaz za uporabo znaka » konec nevarnosti« in
objaviti navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev.
P – 14 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob naravnih in
drugih nesrečah
P – 01 Seznam članov občinskega štaba CZ
P – 02 Seznam članov PGD Vitomarci
P – 15 Dokumenti za alarmiranje v sistemu centralnega krmiljenja siren s podatki o sirenah in
načini proženja

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
ZAČETNO AKTIVIRANJE
Aktiviranje gasilskih enot ob požaru izvaja ReCO Ptuj po načrtih aktiviranja.
PGD Vitomarci na območju celotne občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se aktivira
vedno ob obvestilu o večjem požaru, nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem
prometu in ob drugih potrebah po tehničnih intervencijah.
ReCO Ptuj alarmira PGD Vitomarci na zahtevo vodje intervencije preko pozivnikov, sirene.
NAKNADNO AKTIVIRANJE
O naknadnem aktiviranju ( alarmiranju ) PGD Vitomarci odloča vodja gasilske intervencije.
Ukaz posreduje na ReCO Ptuj.
Vodja intervencije odloča o aktiviranju odgovornih oseb občine. Zahtevo prenese na ReCO
Ptuj. Dežurni v ReCO obvesti o požaru odgovorno osebo v občini. Praviloma prejme
obvestilo direktor občinske uprave ali župan občine.
Če se je požar razvil do te meje, da ogroža prebivalce in širše območje občine Sv. Andraž ,
vodja intervencije obvesti o razmerah in aktivira :
- poveljnika CZ občine,
- župana občine ( obvesti),
- vodjo službe urada župana in splošnih zadev.
D -39 Načrt dejavnosti občinske uprave
P – 16 Odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ( ZIRP)
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6.1. NALOGE IZVAJALCEV
ReCO Ptuj : obvesti oz. posreduje informacije PGD Vitomarci o prijavi požara
1. Obvešča in aktivira odgovorne osebe občine Sv. Andraž samoiniciativno ali na
zahtevo vodje intervencije,
2. Posreduje informacije javnosti o vzrokih intervencije.
Osrednja enota PGD Vitomarci :
1. Čim hitreje organizira izvoz in intervencijo,
2. Vodje intervencije javijo v ReCO podatke o interveniranju ( vodja intervencije, časi,
sile in sredstva)
Odgovorne osebe občine :
1. Po potrebi ( ocena) aktivirajo štab CZ občine,
2. Zagotavljajo potrebno dodatno pomoč.
P – 10 Seznam odgovornih oseb v občini
P – 24 Pregled humanitarnih organizacij v občini

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1. VODENJE AKTIVNOSTI OB POŽARU
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem v organizacijah, na lokalni,
regionalni in državni ravni.
Aktivnosti ob požaru vodi vodja intervencije.

7.2 VODENJE AKTIVNOSTI OB VELIKEM KATASTROFALNEM
POŽARU
Ob velikem – katastrofalnem požaru na območju občine operativno – strokovno vodi
dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč, poveljnik Civilne zaščite s štabom CZ občine. Za
operativno izvajanje posameznih nalog določi vodjo intervencije, ki so mu neposredno
podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Štab Civilne zaščite občine ob požaru organizira svoje delo na osnovni lokaciji, ki je na
naslovu Vitomarci 71. Štab CZ občine Sv. Andraž ob požaru organizira naslednje delovne
procese :
- operativno načrtovanje,
- organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje obveznih usmeritev vodji intervencije,
- zagotavljanje logistične podpore intervencijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč ter
- opravljanje administrativnih in finančnih zadev.
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Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci in drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo Poveljnik CZ
občine Sv. Andraž. Poveljnik lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne skupine
ali druga začasna delovna telesa.
Štab CZ občine mora ob katastrofalnem požaru vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem
območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo
nujne reševalne pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjem intervencije. Nato pa se
osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, ki
zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe
zahtevnejših nalog ter nosilce koordinacije.
Posledice požara je treba čimprej ustrezno dokumentirati. Pri tem se po možnosti opravi tudi
filmski in fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati vse odločitve poveljnika CZ
občine Sv. Andraž in drugih organov.

7.3 ORGANIZACIJA ZVEZ
Pri neposrednem vodenju akcij za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavi se uporablja sistem
radijskih zvez ter sistem osebnega klica (ZARE SD- kanal 27 oz.29) v katerem je podsistem
radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Komunikacijsko središče tega sistema je v Centru
za obveščanje Ptuj, preko katerega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne
funkcionalne telekomunikacijske sisteme.
Za operativne zveze v okviru enot in služb, ki izvajajo zaščito reševanje in pomoč ob
poplavah se uporablja simpleksni (SI) kanal radijskih zvez ZARE, ki ga določi Regijski
center za obveščanje Ptuj.
V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno
komuniciranje uporablja 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 - 25 Radijski imenik sistema zvez ZARE
N - 02 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
P – 16 Odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ( ZIRP)
P – 15 Dokumenti za alarmiranje v sistemu centralnega krmiljenja siren s podatki o sirenah in
načini proženja
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1 NALOGE IN IZVAJALCI ZAŠČITNIH UKREPOV
8.1.1. POŽARI V OBJEKTIH
ZAŠČITNI UKREPI

OBVEŠČANJE

ALARMIRANJE

ZAVAROVANJE
OKOLICE
OBMOČJA

NALOGE
IZVAJALCI
Zbiranje podatkov o velikosti in PGD Vitomarci
obsegu požara
• ReCO
organov
in
Obveščanje
• PGD
organizacij, ki vodijo in izvajajo
• Štab
ZRiP

Obveščanje javnosti
Alarmiranje
Izdajanje navodil za izvajanje
zaščitnih ukrepov
• Fizično
in
tehnično
zavarovanje lokacije in/ali
območja požara
• Preprečitev
dostopa
in/ali
nepooblaščenim osebam in
sredstvom

ZAVAROVANJE
INFRASTRUKTURNIH
NAPRAV
IN
NAPELJAV

ZAŠČITA
PRED
ONESNAŽEVANJEM
OZ. KONTAMINACIJO

UMIK PRIZADETEGA

Glej točko 6.1
Glej točko 6.1

Vodja
intervencije

gasilske

• Izklop
vodovodnih
inštalacij
• Izklop plinskih inštalacij
• Vodja
• Izklop
električnih
intervencije
inštalacij
• Pooblaščene
• Izklop
ogrevalnih
strokovne
inštalacij in naprav
organizacije
• Umik
ali
drugačno
zavarovanje naprav in
napeljav z nevarnimi
snovmi
• Preprečevanje izteka ali
razsutja nevarnih snovi ter
kontaminacija ozračja z
nevarnimi
snovmi
v
objektih ali na območju
požara
• Odstranitev nevarnih snovi Glej načrt ZiR pred
v objektih ali na območju nesrečami z nevarnimi
snovmi
požara
Izvedba umika na varno lokacijo PGD Vitomarci, PP Ptuj,
CZ občine Sveti Andraž
po določitvi vodje intervencije
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• Vodja
intervencije
• Poveljnik štaba
CZ

Glej točko 7.2

Spremljanje
ogroženosti
prometnih komunikacij

• Policija
• PGD Vitomarci
• Medobčinski
inšpektorat

Izdajanje obvestil in navodil in
označitev obvozov

• Vodja
intervencije
• ReCO
• Radijski mediji

Zavarovanje neprevoznih odsekov
in označitev obvozov

• PGD

Urejanje prometa na obvoznih
odsekih (po potrebi)

• Policija

Ocena potreb za izvedbo požarne
Vodja
gasilske
straže
intervencije
Izvajanje vseh nalog »požarne
PGD Vitomarci
straže«

8.1.2. NEVARNOST POŽAROV V NARAVI
ZAŠČITNI UKREPI

NALOGE

PREVENTIVNI
Obhodi,
PREGLEDI NARAVNEGA opazovanje
OKOLJA
POŽARNA STRAŽA

Izvajanje
vseh
»požarne straže«

IZVAJALCI
• PGD Vitomarci
• Medobčinski
inšpektorat
–
občinski redarji
• Štab CZ občine Sveti
Andraž

pregledi,

nalog

• PGD občine
Andraž

Sveti

8.1.3. POŽARI V NARAVI
ZAŠČITNI UKREPI
OBVEŠČANJE
ALARMIRANJE

NALOGE
Isto kot pri požarih v objektih!
• Obveščanje ogroženih
• Zagotovitev pomoči
umiku

IZVAJALCI

ob

• Vodja
intervencije
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ZAČASNI UMIK
Izvajanje vseh nalog »gasilske
straže«

• PGD
• Štab CZ

GASILSKA STRAŽA
PGD Vitomarci

8.1.4. POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH
ZAŠČITNI UKREPI
ZAVAROVANJE
LOKACIJE
OBMOČJA

in/ali

NALOGE
• Fizično
in
tehnično
zavarovanje lokacije in/ali
območja požara
dostopa
• Preprečitev
nepooblaščenim osebam in
sredstvom

IZVAJALCI
• Vodja
gasilske
intervencije
• PGD Vitomarci,
PP Ptuj

8.2 NALOGE IN IZVAJALCI UKREPOV ZA REŠEVANJE IN POMOČ
ZAŠČITNI UKREPI
GAŠENJE POŽAROV

NALOGE
IZVAJALCI
Skladno s pravili gasilske stroke PGD Vitomarci
in operativnimi načrti PGD

REŠEVANJE LJUDI IN Reševanje iz objektov in območij
ŽIVALI

• PGD Vitomarci

PRVA
MEDICINSKA Reševanje iz višin iz objektov
POMOČ
Prva pomoč poškodovanim

• PGD Vitomarci

REŠEVANJE
PREMOŽENJA

• Reševanje
vrednejših
predmetov in premoženja
iz objektov ali območja
požara
Umik premoženja
lokacijo
Evakuacija premoženja

na

varno

• Amb.
Vitomarci

ZD

• PGD Vitomarci

• PGD Vitomarci
Vodja intervencije, PGD
Vitomarci, CZ občine
Sveti Andraž , prebivalci
• PGD in štab
• Vodja
intervencije
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• Poveljnik CZ

POSEBNI
UKREPI

TEHNIČNI Glej točko 7.2

OSKRBA
GASILSKE
REŠEVALNE SLUŽBE

• Oskrba gasilskih vozil z
gorivom
• Oskrba gasilcev s prehrano
Oskrba z dodatnimi silami
Intervencijska popravila gasilske
tehnike

VAROVANJE
PREMOŽENJA
POŽAROM

Varovanje objektov in območja
PRED nesreče pred razširitvijo požara
Varovanje objektov in območja
nesreče pred možnostmi eksplozij
in drugih verižnih nesreč
Splošne
operativne
naloge
reševanja in pomoči prizadetim

• PGD in štab CZ
• PGD in GZ
• ReCO
• PGD in
izvajalci

drugi

• PGD Vitomarci
• PGD Vitomarci
• Vodja
intervencije
• Vodja
intervencije
• PGD Vitomarci

Poveljnik CZ in štab CZ
občine Sveti Andraž
IZVAJANJE DRUGIH Zagotavljanje
gradbene
• PGD Vitomarci
SPLOŠNO
mehanizacije
•
Poveljnik CZ in
REŠEVALNH NALOG
štab CZ občine
Zagotavljanje tehnične opreme za
Sveti Andraž
izvedbo operativnih reševalnih
nalog
Poveljnik CZ in štab
občine Sveti Andraž
Logistika
Poveljnik CZ in štab CZ
občine Sveti Andraž
Drugo
UREJANJE PROMETA

Glej točko 8.1.1. tega načrta
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10. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe, ki jih prebivalci začnejo izvajati takoj, ko so
obveščeni o nesreči in požaru.
Uporaba priročnih in standardnih sredstev za osebno zaščito ter dosledno spoštovanje navodil,
ki jih posredujejo sile za ZRP, lahko učinkovito zmanjšajo posledice požara.
Občanom morajo biti pravočasno posredovana navodila glede načina obveščanja ob nesreči, o
vrsti in stopnjah nevarnosti kot tudi o potrebnih zaščitnih ukrepih in njihovem izvajanju.

10.1. NAČELNE USMERITVE
Občani so dolžni spoštovati prepovedi kurjenja in sežiganja ob razglašeni ogroženosti
naravnega okolja pred požari, ob požaru pa upoštevati napotke za občane in izvajati osnovne
ukrepe varstva pred požarom po svojih močeh.
Fizično nepoškodovani in neprizadeti ljudje so ob požaru dolžni takoj pristopiti k zaščiti in
reševanju po svojih močeh. Če ugotovijo, da tega sami ne zmorejo, morajo poiskati pomoč.
P - 43 Kako ravnamo v požaru
N – 03 Navodilo za nudenje prve pomoči
N – 05 Navodilo za psihološko pomoč

11. RAZLAGA POJMOM IN OKRAJŠAV
11.1 POMEN POJMOV
1. Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in
drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje,
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in
obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.
2. Industrijska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzor pri opravljanju dejavnosti ali
upravljanju s sredstvi za delo ter ravnanju z nevarnimi snovmi, nafto in njenim derivati ter
energetskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, skladiščenjem, pretovarjanjem,
prevozom ali odstranjevanjem, katerega posledica je ogrožanje življenja ali zdravja ljudi,
živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja.
3. Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi in povzroča škodo.
4. Nevarna snov je visoka snov v trdnem, plinastem ali tekočem stanju, ki v primeru če
nenadzorovano pride v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma
povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive vplive na okolje. Nevarne snovi
so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske, in dražljive, radioaktivne,
kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo žig v stiku z drugimi snovmi.
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5. Nevarnost nesreče je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in prizadevala oziroma ogrozila
življenje ali zdravje ljudi in živali ter povzročila uničenje ali škodo na premoženju, kulturni
dediščini in okolju.
6. Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenosti ljudi, živali, premoženje, kulturne
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.
7. Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge
nesreče.
8. Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške
intervencije in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče.
9. Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic
nesreče.
10. Okolje je predvsem bivalno, delovno in naravno okolje, ki neposredno vpliva na človeka.
11. Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti s katerimi Civilna zaščita in druge sile za
zaščito, reševanje in pomoč preidejo v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog v vojnem ali
izrednem stanju.
12. Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile in sredstva za zaščito,
reševanje in organizirano vključijo v izvajanje zaščite , reševanja in pomoči.
13. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti gospodarskih
družb, zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti,
reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.
14. Sredstva za zaščito, reševanje in pomoči obsegajo zaščitno ter reševalno opremo in
orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte in opremo za usposabljanje, skladišča, prevozna
sredstva, telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se namensko uporablja za
zaščito, reševanje in pomoči ali je previden za ta namen.
15. Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva za osebno in skupinsko zaščito,
oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote,
službe in reševalci pri zaščiti, reševanju in pomoči.
16. Sredstva pomoči so živila, pitna voda, obleka, obutev, zdravila, in drugi predmeti
oziroma sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu in prizadetemu
prebivalstvu kot pomoč za lajšanje posledic naravne in druge nesreče.
17. Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za
nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano
stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito,
reševanje in pomoč.
18. Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana
zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči.
19. Povzročitelj nesreče je vsaka fizična ali pravna oseba, ki zaradi nepravilnega ravnanja ali
opustitve povzroči nesrečo oziroma je zanjo objektivno odgovorna.
20. Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjene ali bolne civilne in vojaške osebe,
ne glede na spol, starost in državljanstvo.
21. Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih
sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter okolja pred posledicami naravne in druge nesreče.
22. Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je
ogroženo, reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in
druge nesreče.
23. Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne
in reševalne opreme ter sredstev pomoči.
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24. Prva pomoč je prva oskrba poškodovancev in bolnikov, ki so zaradi naravne in druge
nesreče v življenjski nevarnosti ali v nevarnosti za svoje zdravje, in se opravlja zunaj
zdravstvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem.
25. Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreči so nujna zdravstvena oskrba ljudi
in živali, nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi
življenjskimi potrebščinami, oskrba z električno energijo, zagotovitev nujnih prometnih
povezav in delovanja komunalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter
zaščita kulturne dediščine.
26. Regija je geografsko, urbano ali kako drugače povezano območje dveh ali več lokalnih
skupnosti, ki z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja celoto.

11.2 RAZLAGA OKRAJŠAV
CZ
Občina
Župan
Poveljnik CZ
URSZR
PGD
IGE
GE
ReCO
PP
RKB
ZARE
ZIR
ZRP
P
D

Civilna zaščita
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Župan občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Poveljnik civilne zaščite občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Uprava RS za zaščito in reševanje
Prostovoljno gasilsko društvo
Industrijska gasilska enota
Gasilska enota
Regijski center za obveščanje
Prva pomoč
Radiološka, kemična, biološka
Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje, pomoč
Priloge načrta
Dodatki načrta

12. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
12.1. PRILOGE
P – 01 Seznam članov občinskega štaba CZ
P – 02 Seznam članov PGD Vitomarci
P – 07 Pregled materialnih sredstev
P – 09 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
P – 10 Seznam odgovornih oseb v občini
P – 13 Seznam oseb v občini, zadolženih za stike z javnostjo
P – 14 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob naravnih in
drugih nesrečah
P – 15 Dokumenti za alarmiranje v sistemu centralnega krmiljenja siren s podatki o sirenah in
načini proženja
P – 16 Odredbe o aktiviranju sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč( ZIRP)
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P – 17 Vzorec prošnje za pomoč
P – 24 Pregled humanitarnih organizacij v občini
P - 25 Radijski imenik sistema zvez ZARE
P – 30 Pregled javnih podjetij za izvajanje del po načrtih ZIR
P - 39 Načrt dejavnosti občinske uprave
P – 43 Kako ravnamo ob požaru
P – 44 Seznam oseb v Odboru za požarno varnost občine Sv. Andraž v Slov. goricah

12.2. DODATKI
N - 02 Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
D – 06 Zemljevid občine
N – 03 Navodilo za nudenje prve pomoči
N – 05 Navodilo za psihološko pomoč

POSEBNI DODATKI :
D - 02 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZIR
D - 03 Program usposabljanja, urjenja in vaj
D -04 Seznam oseb seznanjenih z načrtom
D – 05 Evidenca sprememb in dopolnitev načrta
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