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UTEMELJITEV

1.1

Uvod

Načrt zaščite in reševanja v primeru požara na objektih in prometnih sredstvih, verzija 2.0 je
nadgradnja Načrta zaščite in reševanja v primeru požara na objektih in prometnih sredstvih,
verzija 1.0, ki je bil izdelan leta 2009.
Načrt zaščite in reševanja v primeru požara na objektih in prometnih sredstvih na območju
občine Brda je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.
l. RS, št.51/06- UPB1 in 97/10) v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja (Ur. l. RS, št 24/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) in temelji na Oceni
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Brda z dne 13.1.2009 s popravki iz
leta 2015.
Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času. Za požar je
značilno sproščanje toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo
hitrega gorenja je lahko eksplozija.
1.2

Splošno o požarni nevarnosti

Na požarno varnost vplivajo predvsem način gradnje objektov, možnost dostopa gasilcev in
reševalnih ekip do kraja nesreče ter usposobljenost stanovalcev za gašenje začetnih
požarov ter njihova informiranost glede evakuacijskih poti in ravnanju v primeru nesreče.
Način povzročitve požara v gradbenih objektih največkrat govori o malomarnosti,
neprevidnosti in nevednosti ljudi, nekaj manj je neznanih načinov oz. oblik ogrožanja,
otroške igre pa le tu in tam povzročijo požar.
Požari v objektih so lahko majhnega in velikega obsega.
Pri požarih na prometnih sredstvih vpliva zlasti gostota prometa, kvaliteta cest in javnih poti
ter varna vožnja udeležencev v prometu.
Požari na prometnih sredstvih ne ogrožajo širšega okolja in drugih ljudi kot le udeležence v
prometu oz. potnike v vozilu. Sodijo med požare majhnega obsega.
K pogostosti požarov pripomorejo predvsem neugodne vremenske razmere (strela) ter
neupoštevanje predpisov o varstvu pred požarom in varstvu pri delu.
Možne žrtve požarov na prometnih sredstvih niso samo vozniki in potniki, ampak tudi ljudje
in živali, na območju, kjer pride do nesreč. Posledice nesreče, neposredne in posredne,
prizadenejo tudi svojce žrtev, člane reševalnih ekip, kulturno dediščino, okolje, infrastrukturo
in podobno.
1.3

Vzroki požarov



odprti ogenj – kurjenje na prostem,
samovžig saj v dimnikih,
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iskrenje iz dimnika,
kratki stik oz. napake pri distribuciji električne energije,
okvare ali nepravilno delovanje električnih in grelnih aparatov in naprav,
neprevidno kuhanje
odlaganje vročega pepela ali gorljivega materiala
okvare in poškodbe sredstev, naprav, opreme, strojev, motorjev,
neznani,
drugi vzroki.

Požare v gradbenih objektih povzročajo večinoma električne, grelne idr. naprave, odprti
ogenj in ognjišče, največkrat pa je kriv samovžig.
Požare na prometnih sredstvih nasploh največkrat povzročijo okvare le teh ali kratek stik
električnih inštalacij. Večkrat pa vzroka ni možno ugotoviti.
1.4

Verjetnost nastanka verižne nesreče

Ob požaru na objektih in prometnih sredstvih lahko pride do nastanka naslednjih verižnih
nesreč:
eksplozije,
uhajanje nevarnih snovi v okolje,
poškodbe objektov in infrastrukture,
prometnih nesreč.
Pri požarih v gradbenih objektih obstajajo možnosti verižnih nesreč predvsem v objektih
podjetij z visoko požarno obremenitvijo oz. tam kjer imajo v proizvodnem procesu tudi
nevarne snovi. Zato lahko pride do eksplozij, onesnaženja voda in ozračja, izpada
telekomunikacijskega in elektro omrežja. S tem obstaja možnost motenj v tekočem
delovnem procesu podjetja in splošnem poslovanju podjetja.
Požari na prometnih sredstvih izjemno redko povzročijo verižne nesreče večjega obsega. Če
pa bi prišlo do tega, bi dogodek bil prostorsko in po obsegu omejen.
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OBSEG NAČRTOVANJA
Temeljne ravni načrtovanja

Načrte zaščite in reševanja ob požaru izdelajo lastniki objektov, infrastrukture, prevozniške
družbe ter občine. Temeljni načrt je občinski načrt.
2.2

Načela zaščite, reševanja in pomoči

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

Temeljne podmene načrta

Temeljne podmene občinskega načrta zaščite in reševanja ob požaru so:
1. Življenje ljudi, njihovo imetje in kulturna dediščina v bližnjih naseljih, je ob velikem požaru
lahko ogroženo zaradi požara, velike količine dima in visoke temperature, ki nastaja pri
gorenju ter drugih škodljivih posledic požara. Zato so v načrtu predvideni tudi ukrepi za
njihovo zaščito.
2. Hitro odkritje požara in pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč pogojuje hitro in uspešno intervencijo preden se požar razširi na veliko površino. Zato
je pomembno, da občine, lastniki, zakupniki ali drugi uporabniki zemljišč, organizacije, ki
gospodarijo s cestno ali drugo infrastrukturo, po razglasitvi velike požarne ogroženosti takoj
začnejo izvajati posebne ukrepe varstva pred požarom.
3. Pri gašenju požara se izberejo tisti ukrepi zaščite, reševanja in pomoči, ki ob doseganju
enakih učinkov najmanj poškodujejo naravno okolje, vključno s kulturno dediščino, ki je tam
prisotna, pri čemer je treba upoštevati, da ima prednost zaščita in reševanje ljudi ter njihovih
življenj.
4. Ob velikem požaru je za operativno vodenje aktivnosti gašenja požara odgovoren vodja
intervencije (z operativnim vodstvom) iz vrst gasilcev, ki sodeluje pri gašenju požara. Za
izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči in koordinacijo pomoči ter usklajeno
usmerjanje in izvajanje intervencije pa je odgovoren poveljnik CZ Brda.
5. Štab CZ Brda s pomočjo občinskih služb zagotovijo, da so prebivalci, ki živijo na območjih
ogroženih zaradi požara pravočasno in objektivno obveščeni o nevarnostih nastanka požara,
možnih posledicah, načrtih in ukrepih za zmanjšanje in odpravo posledic požara ter o
ravnanju prebivalcev ob pojavu požara.

3.2

Zamisel izvedbe zaščite in reševanja

Koncept odziva ob požaru temelji na posledicah nesreče (človeške žrtve, materialna škoda in
škoda v naravnem okolju), ki se deli na dva dela in sicer:
1. POŽAR MANJŠEGA OBSEGA: je, ko je nastala precejšnja materialna škoda na objektih,
napravah, prevoznih sredstvih, v okolju in je nekaj oseb poškodovanih ter poleg reševalnih sil
požar obvladujejo razpoložljive gasilske enote v sodelovanju z drugimi silami za ZRP. Izvaja se
obveščanje javnosti in prebivalcev, alarmiranje, aktiviranje sil za ZRP, določitev zaščitnih
ukrepov in nalog, izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ter spremljanje stanja.
2. POŽAR VEČJEGA OBSEGA: je, ko je nastala velika materialna škoda na objektih, napravah,
prevoznih sredstvih in je kar precejšnje število oseb poškodovanih oz. mrtvih ter se požar širi
v okolje. Za obvladovanje in nadzor požara je potrebno uporabiti posebne ukrepe in
sredstva. Izvaja se obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP, na osnovi
ocene situacije občinski poveljnik CZ v sodelovanju s poveljnikom PGD Dobrovo in Gasilske
enote Nova Gorica določi zaščitne ukrepe in naloge.
7

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU POŽARA NA OBJEKTIH IN PROMENTNIH SREDSTVIH

verzija 2.0

3.2.1 Koncept odziva ob požaru na objektih

3.3

Uporaba načrta

Načrt zaščite in reševanja v primeru požara na objektih in prometnih sredstvih v občini se
aktivira, ko pride do velikega požara, ko redne službe in dejavnosti ne morejo zaradi obsega
nesreče odpravljati posledic.
Na podlagi ocene nesreče in posledic se poveljnik CZ občine Brda ali njegov namestnik odloči
o izvajanju načrta delno ali v celoti.
Odločitev o aktiviranju občinskega načrta sprejme poveljnik CZ Občine Brda ali njegov
namestnik.
Sklep o preklicu izvajanja posameznih zaščitnih ukrepov in nalog sprejme občinski poveljnik
CZ, ki je ukrepe sprejel.
D -19: Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
D-20: Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
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POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI

4.1

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

4.1.1 Občinski organi
Župan
Občinska uprava
4.1.2
•

•
•
-

Sile za zaščito, reševanje in pomoč
Organi CZ
Poveljnik CZ
Namestnik poveljnika CZ
Štab CZ
Poverjeniki CZ
Enote in službe CZ
Enote za prvo pomoč
Tehnično reševalne enote
Informacijski center
Komisija za ocenjevanje škode
Javne službe
Zdravstveni dom Kojsko, Dobrovo, Reševalna postaja Nova Gorica
Policijska uprava Nova Gorica (PU Nova Gorica)
Splošna bolnišnica Franca Derganca Šempeter pri Gorici
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica (NIJZ, OE Nova
Gorica)
Komunala Nova Gorica, Cestno podjetje Gorica, Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, Elektro Primorska
Javni zavod za gasilsko reševalno dejavnost Nova Gorica (JZGRD Nova Gorica)
Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij
PGD Dobrovo
OZRK Nova Gorica
DPD Soča Nova Gorica
PD Brda
CB Radio klub Nova Gorica
Jeep klub Brda
Moto klub Brda

P-1: Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
P-3: Pregled sil za ZRP
P-4: Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-7: Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP

9

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU POŽARA NA OBJEKTIH IN PROMENTNIH SREDSTVIH

verzija 2.0

4.1.3 Občinska komisija
Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
V primeru velikega požara občinska komisija takoj pristopi k ocenjevanju uporabnosti
poškodovanih objektov in ocenjevanju povzročene škode.
P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

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.
Materialno-tehnična sredstva se načrtujejo za:
zaščitno -reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito,
sredstva za nastanitev prebivalcev, oprema vozila ter tehnična in druga sredstva,
ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševanje enote, službe in reševalci),
sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki
so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu).
P -6: Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP

4.3

Predvidena finančna sredstva

Finančna sredstva se načrtujejo za stroške operativnega delovanja (povračilo stroškov za
aktivirane pripadnike CZ in druge sile ZRP), stroške usposabljanja enot in služb ter materialne
stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo idr.).
D-1: Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA
Opazovanje in obveščanje

Občina Brda ob razglašeni veliki in zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju
organizirajo opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov. Pri obveščanju sodelujejo ReCO
Nova Gorica, lastniki oziroma upravljavci gozdov in drugih zemljišč, inšpektorji varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, kmetijski in gozdarski inšpektorji, delavci Zavoda za gozdove
Slovenije - Območna enota Tolmin, kmetijci, gasilci, policija in pripadniki CZ.
5.1.1 Obveščanje pristojnih organov in služb
Ob velikem požaru v občini Brda ReCO obvešča :
PGD Dobrovo ,
župana občine Brda,
poveljnika oz. namestnika CZ Brda,
pristojnega poveljnika OGZ,
Poveljnika gasilcev Severno Primorske regije,
Poveljnika CZ regije,
Izpostavo URSZR – Nova Gorica (odgovorne delavce),
OKC PU Nova Gorica,
CORS.

ReCO Nova
Gorica

PGD Dobrovo

Župan Občine
Brda

Gasilska zveza
Nova Gorica

Poveljnik oz.
namestnik CZ Brda

Poveljnik
gasilcev Severno
Primorske regije

CORS

Poveljnik CZ za
Severno
Primorsko

OKC PU
Nova
Gorica

Izpostavo
URSZR Nova
Gorica

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

Za sprotno obveščanje občin, služb in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o
stanju in razmerah na kraju nesreče, sprejetih ukrepih in poteku zaščite in reševanja skrbi
Izpostava URSZR - Nova Gorica preko Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica, s tem da:
- pripravlja in izdaja informativni bilten,
- pripravlja občasne širše pisne informacije.
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Obveščanje javnosti

Za obveščanje javnosti in komuniciranje z mediji o izvajanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči iz občinske pristojnosti, sta odgovorna župan in poveljnik CZ občine ali za to posebej
pooblaščena oseba.
5.2.1 Obveščanje ogroženega prebivalstva na prizadetem območju
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je zadolžena občina. Občinski
organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo vzpostaviti s
prizadetem prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti
zaupanje ljudi. Poveljnik CZ občine skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje ob
večjem požaru. Pripravljena obvestila in napotki se prebivalcem razdelijo preko Občine Brda,
Krajevne in Vaških skupnosti, pošte ali se obvestila in napotki vržejo v poštne nabiralnike
občanov.
5.3

Alarmiranje

V primeru, da se požar na objektu ali v naravnem okolju nevarno približuje naselju in je
potrebno takoj začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov se ogrožene prebivalce
opozori na nevarnost z alarmiranjem. Alarmiranje se lahko uporabi tudi za opozorilo na
nevarnost približevanja požara gasilcem, ki gasijo požar (sprememba smeri).
Alarmiranje izvede ReCO Nova Gorica na zahtevo vodje intervencije, poveljnika CZ Brda
oziroma župana občine.
Regijski center za obveščanje mora takoj po znakih »opozorilo na nevarnost« ali
»neposredna nevarnost« posredovati obvestilo po radiu, televiziji oziroma na drug
predviden način, o vrsti nevarnosti in posredovati napotke za ravnanje.
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AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb

Poveljnik CZ Brda iz poročila s prizadetega območja oceni stanje na prizadetem območju.
Predvidi možen razvoj dogodkov ter sprejme odločitev o aktiviranju občinskih organov,
pristojnih za operativno, strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči in o uporabi
občinskih sil zaščito, reševanje in pomoč. Glede na oceno in možen razvoj dogodkov lahko
poveljnik CZ Brda aktivira štab CZ Brda in druge enote.
Obvestilo o požaru lahko sprejme ReCO Nova Gorica, OKC ali PGD Dobrovo neposredno od
prijavitelja.
Takoj ko ReCO prejme obvestilo o požaru, aktivira po načrtu določeno operativno enoto, ki o
izvozu obvesti ReCO. Na podlagi opisa situacije, ki jo poda vodja intervencije in njegovega
zahtevka, dežurni v ReCO izvede potrebno dodatno aktiviranje operativnih gasilskih enot
oziroma drugih sestavov, ki se neposredno vključujejo v gašenje oziroma ZRP.
Ob velikem in zelo velikem požaru na objektih ali v naravnem okolju se na zahtevo vodje
intervencije, ob posvetovanju z gasilskim poveljnikom in poveljnikom CZ Brda ali njegovim
namestnikom, na podlagi odločitve poveljnika CZ aktivira občinski načrt zaščite in reševanja
ob velikem požaru zlasti, če je treba aktivirati poleg gasilskih tudi druge reševalne enote in
službe oziroma, če je treba aktivirati enote iz sosednjih regij, ki so predvidene za pomoč ob
požaru v naravnem okolju v načrtu zaščite in reševanja. O aktiviranju občinskega načrta
zaščite in reševanja ob velikem požaru odloči poveljnik CZ Brda na predlog vodje intervencije
ali samostojno.
Ob aktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja se aktivira tudi poveljnik GZS, ki preko
regijskih gasilskih poveljnikov, koordinira pomoč gasilskih enot iz drugih občin in regij. Enote,
po navodilu občinskih gasilskih poveljnikov in poveljnikov gasilskih zvez, aktivira pristojni
ReCO.
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Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Sile ZRP

PROSTOVOLJNE

POKLICNE

PGD
DOBROVO

JZGRD NOVA
GORICA
Elektro Primorska,
Komunala, …

6.3

CIVILNA ZAŠČITA

Poveljnik CZ
Namestnik poveljnika
Štab CZ
Občinske službe
Občinska komisija za
ocenjevanje škode

Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstev

Materialna pomoč države ob velikih požarih lahko obsega:
- posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni
mogoče dobiti (specialna gasilska oprema, gasilna sredstva, gradbena mehanizacija,
električni agregati in podobno),
- pomoč v zaščitni in reševalni opremi,
- pomoč v sredstvih za začasno nastanitev ljudi,
- pomoč v finančnih sredstvih.
O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv za pomoč prizadetim ob velikih požarih
odloča Vlada RS, v nujnih primerih pa tudi poveljnik CZ RS ali njegov namestnik.
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UPRAVLJANJE IN VODENJE

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10). Po tem zakonu se varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in
državni ravni.
7.1

Organi in njihove naloge

a) Občinski organi

Župan:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih
nesreč,
- vodi zaščito reševanje in pomoč,
- odloča o uporabi sredstev iz proračuna,
- za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči župan imenuje in
pooblašča Poveljnika civilne zaščite.
Občinska uprava:
- opravlja naloge protokola pri organizaciji ogledov prizadetih območij s strani državnih
in drugih predstavnikov,
- sodeluje pri sklicu delavcev občinske uprave,
- sodeluje pri aktiviranju sil za ZRP,
- zagotavlja pogoje za delo štaba Civilne zaščite,
- zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na občinski ravni,
- organizira delo, oziroma zagotavlja pogoje za delo občinske komisije za ocenjevanje
škode nastale ob naravnih in drugih nesrečah in komisije za ocenjevanje
poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov,
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
D-22: Načrt dejavnosti Občine Brda

b) Sile za ZRP
Poveljnik CZ občine:
Vodenje sil ZRP izvaja poveljnik CZ občine Brda tako da:
- vodi sile ZRP ob naravnih ali drugih nesrečah,
- preverja intervencijsko pripravljenost sil ZRP,
- odloča o uporabi sil in sredstev za ZRP,
- določa zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzoruje njihovo izvajanje,
- usklajuje pomoč in dejavnosti za ZRP pri odpravljanju posledic,
- skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil ZRP,
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil ZRP ter mnenja in
predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
- predlaga imenovanje članov štaba CZ.
Poveljnik CZ občine lahko za vodenje posameznih intervencij ZiR določi vodjo intervencije.
Poveljnik CZ občine je za svoje delo odgovoren županu.
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Štab Civilne zaščite občine:
Štab CZ pomaga poveljniku CZ pri vodenju ter opravljanju drugih operativno-strokovnih
nalog ZRP:
− operativno načrtovanje,
− organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti,
− zagotavlja informacijsko podporo,
− zagotavljanje logistične podpore občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
− opravljanje administrativnih in finančnih zadev.
c)Društva in druge nevladne organizacije
OZ RKS, Slovenska Karitas, Gasilska zveza Severnoprimorske, Postaje GRS, jamarji, kinologi,
potapljači, taborniki, skavti ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna
za ZRP, izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije ZRP na podlagi
odločitev poveljnika CZ Brda.
7.2

Operativno vodenje

Najprej prevzame vodenje intervencije vodja gasilske enote, ki prva prispe na kraj požara. Ko
je vključeno v intervencijo več gasilskih enot, prevzame vodenje gasilski poveljnik občine. Le
ta strokovno sodeluje s poveljnikom CZ Brda. Poveljnik gasilcev Severno Primorske pa lahko
prevzame vodenje intervencije, ko pri gašenju požara sodelujejo gasilske enote ali druge
reševalne enote iz cele regije.
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oz. vodja intervencije zagotavlja,
operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do komunikacijskih
objektov, ki so v okvari na območjih nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne
vzpostavitve delovanja.
7.3

Organizacija zvez

Pri operativnem vodenju dejavnosti za ZRP se uporabljata sistem radijskih zvez zaščite in
reševanja (ZA-RE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez
ZA-RE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah,
ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga
pripadniki enot in služb CZ, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.).
Telekomunikacijsko središče sistema ZA-RE je na Severnoprimorskem v ReCO Nova Gorica.
Prek njega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne
telekomunikacijske sisteme.
Na območju občine Brda deluje pet repetitorjev in sicer:
•
Kobariški Stol (kanal 09)
•
Javornik (kanal 08)
•
Sinji Vrh (kanal 07)
•
Sveta Gora (16) in
•
Kostanjevica na Krasu (31)
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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:
•
telefonu,
•
telefaksu,
•
radijskih zvezah (ZARE),
•
elektronski pošti,
•
interenetu.
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UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Ukrepi zaščite in reševanja

8.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Občina zagotavlja, preko svojih ali pogodbenih služb in organizacij, izvajanje naslednjih
ukrepov:
− urejanje vodnih zajetij,
− organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti požarov.
Na območju ali lokaciji požara je policija zadolžena za urejanje prometa oz. prometnega
režima.
8.1.2 Evakuacija
Ob velikem in zelo velikem požaru se evakuacija izvaja, če so zaradi požara ogrožena življenja
in materialne dobrine.
Evakuacijo odredi župan občine Brda, v nujnih primerih pa vodja intervencije ali poveljnik CZ
Brda s pomočjo PGD Dobrovo.
Evakuacija se izvede preden se ogenj približa naseljem. Če je dovolj časa, se poleg ljudi
evakuirajo tudi živali in materialne dobrine.
P-20: Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce

8.1.3 Zaščita kulturne dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino. Izvajajo jih
strokovnjaki s področja kulturne dediščine, strokovne službe za varstvo kulturne dediščine,
po potrebi pa se vključijo tudi enote, službe ter druge sile za ZRP.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica sodeluje v primeru velikega požara s
službami CZ Brda tako, da evidentira nastalo škodo na objektih in odloča o bodočih ukrepih
prenove, ohranjanja ali rušitve objekta.
Pripravlja konzervatorske programe in kulturno varstvene pogoje za prenovo objektov
kulturne dediščine
P -31: Pregled kulturne dediščine

8.2

Naloge zaščite in reševanja

8.2.1 Gašenje in reševanje
Naloge gašenja in reševanja ob velikih požarih izvajajo gasilske enote. Gasilske enote
izvajajo:
- naloge gašenja in reševanja,
- gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah,
- požarno stražo,
- gasilsko stražo,
18
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- preventivne naloge varstva pred požarom.
Gasilska straža pa se izvaja po požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom.
Naloge izvajajo poklicne (JZGRD GE Nova Gorica) in prostovoljne gasilske enote (PGD
Dobrovo).
P-11: Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnika
P-14: Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode

8.2.2 Nujna medicinska pomoč
Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci v gašenju velikega požara oskrbeli v okviru osebne
in vzajemne zaščite.
V okviru nujne medicinske pomoči se ob velikem požaru izvajajo:
- nujna pomoč, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih domovih,
- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične
bolnišnice.
Nujno medicinsko pomoč, za morebitne poškodbe (opekline, zadušitve, druge poškodbe)
gasilcev, ki jih lahko dobijo pri gašenju velikega in zelo velikega požara, zagotavlja
intervencijska ekipa iz najbližjega zdravstvenega doma neposredno na območju, ki ga je zajel
požar.
P-27: Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P-28: Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic

8.2.3 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v primeru požara 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 in
- zaščita kulturne dediščine.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne
službe in druge organizacije s področja infrastrukture, naloge pa usmerja poveljnik CZ
občine.
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic
odrejenih zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
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OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev
posledic požara za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. Za
organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena občina. Pri
tem imajo pomembno vlogo poverjeniki za CZ ter informacijski center, ki ga ustanovi občina
in v kateremu se organizira in izvaja dejavnost, ki prispeva k normalizaciji razmer na
prizadetem območju. Pomembno vlogo pri izvajanju osebne in vzajemne pomoči imajo tudi
pristojne službe za socialno varstvo ter človekoljubne organizacije. V dejavnost se vključujejo
tudi humanitarne organizacije in prostovoljci.
V osebno in vzajemno zaščito spadajo zlasti :
obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na območju,
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,
organiziranje informativnih centrov,
pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcev,
spremljanje socialnih razmer,
omejitev uporabe živil (zlasti sadja in zelenjave),
omejitev pitne vode,
priprava na evakuacijo.
Navodila in napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite so objavljeni na spletni strani
URSZR (www.sos112.si).

D-7: Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
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10 OCENJEVANJE ŠKODE

Ocenjevanje škode ob požaru na objektih in prometnih sredstvih zajema ocenjevanje
poškodovanosti objektov in ocenjevanje škode, ki se praviloma opravlja skupaj.
Poškodovane komunalne in druge objekte je potrebno čim prej evidentirati, oceniti njihovo
uporabnost in škodo. Za evidentiranje poškodovanih objektov je zadolžena občinska
komisija, ki sprejema vloge o poškodovanih objektih ter evidentira nastalo škodo. Podatke ji
sporočajo lastniki in uporabniki objektov na telefonsko številko, ki jo za ta namen objavi
občina. Poveljnik CZ občine sestavi poročilo o poškodovanih objektih in drugi škodi ter
poroča županu in odgovorni osebi na Izpostavi URSZR Nova Gorica.
Komisije za ocenjevanje škode najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga za
odločanje o pomoči občini pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih
programov.
Komisije za oceno škode nato popišejo oziroma ocenijo škodo zaradi požara na podlagi
predpisane metodologije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. Pri tem delu
jim pomagajo pristojni občinski in državni organi.
V primeru znanega povzročitelja in povzročitelja iz malomarnosti se stroški zaračunavajo
povzročitelju.

P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
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11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
11.1 Razlaga pojmov
Nesreča je po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 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 takšnem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno
uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne
zadostujejo.
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.
Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana
zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči.
Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjene ali bolne civilne in vojaške osebe, ne
glede na spol, starost in državljanstvo.
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.
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.
Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne in
reševalne opreme ter sredstev pomoči.
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.
11.2 Razlaga krajšav
ARSO
CORS
CZ
CZ RS
D

Agencija Republike Slovenije za okolje
Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
dodatki

DPD

Društvo za podvodne dejavnosti

JZGRD

Javni zavod za gasilsko reševalno dejavnost
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P

priloga

PD

Planinsko društvo

PGD
PP
PU

Prostovoljno gasilsko društvo
prva pomoč
Policijska uprava

OZRK

Območno združenje Rdečega križa

ReCO
RKB
Ur. List RS
URSZR
ZARE
ZD

Regijski center za obveščanje
Radiološka, kemična in biološka
Uradni list Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zdravstveni dom

ZGS

Zavod za gozdove Slovenije

ZIR
ZRP

Zaščita in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč

verzija 2.0
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
1 2 . 1 Skupne priloge
P-1: Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P-3: Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-4: Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-5: Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-6: Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in
pomoč
P-7: Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-10: Pregled gradbenih organizacij
P-11: Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-13: Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-14: Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-18: Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za
izvajanje zaščitnih ukrepov
P-20: Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21: Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove
zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22: Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-23: Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
P-24: Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
P-25: Pregled človekoljubnih organizacij
P-26: Pregled centrov za socialno delo
P-27: Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P-28: Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
P-29: Pregled veterinarskih organizacij
P-30: Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
P-31: Pregled kulturne dediščine
P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

12.2 Skupni dodatki
D–1
D–2
D–4
D–5
D-6
D–7
D–8
D – 13

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
Načrt za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Navodilo za obveščanje ob nesreči
Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči
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D – 14
D – 15
D - 16
D – 17
D – 19
D – 20
D – 21
D - 22
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Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec delovnega naloga
Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture
Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč
Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
Topografska karta
Načrt dejavnosti Občine Brda
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