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1. IZDELAVA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARU 
 

1.1. Uvod 
 

Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je 

eden podsistemov sistema nacionalne varnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano, 

kot enoten in celovit sistem v državi. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, 

reševanje in pomoč se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na 

lokalni skupnosti, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter organizira in 

vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. 

 

Izdelavo "Načrta zaščite in reševanja" predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 

list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), ki mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. 

Načrt zaščite in reševanja je izdelan na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 

(Uradni list RS, št. 24/2012). 

 

Načrtovanje določa tudi Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06, 3/07), ko določa, 

da morajo lokalne skupnosti sprejemati, za dejavnosti, zadeve in ukrepe varstva pred požarom lokalnega 

pomena, svoje programe varstva pred požarom. V načrtu je, kot pravna osnova upoštevan tudi Zakon o 

gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1 in 120/08 Odl. US) in drugi podzakonski predpisi navedeni v točki 12. 

načrta zaščite in reševanja "požar". 

 

Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami se ukvarjajo državni organi, občine, strokovne in 

znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, človekoljubne in druge nevladne organizacije, 

posamezniki. Njihov skupni cilj pa je preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice. 

 

Zakonodaja zagotavlja, da se vse oblike zaščite, reševanja in pomoči izvajajo v skladu z načeli mednarodnega 

humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred 

škodljivimi vplivi naravnih in civilizacijskih nesreč ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, da so 

vse te dejavnosti humanitarne in nevojaške narave ter da se zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč, ki so 

na voljo lahko uporabijo tudi v mednarodnih humanitarnih akcijah in pri uresničevanju drugih oblik 

humanitarnega poslanstva. 

 

V načrtu zaščite in reševanja, je prikazan "požar" kot eden izmed nevarnejših dejavnikov, ki ogroža ljudi, 

živali, premoženje, okolje, kulturno dediščino. 

 

 

1.2. Namen in cilj načrta zaščite in reševanja – požar, za območje Občine Šenčur 
 

Načrt zaščite in reševanja se izdela z namenom, da se na podlagi predhodno izdelane ocene požarne 

ogroženosti (za obravnavano nesrečo – požar) določijo rešitve za: 

- obveščanje in aktiviranje, 

- organizacijo in poveljevanje, 

- izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 

- zagotavljanje osnovnih možnosti za življenje in 

- ustrezne baze podatkov 

 

Načrt zaščite in reševanja določa pristojnosti in naloge izvajalcev načrta pri zagotavljanju zaščite, reševanja in 

pomoči 

 

Načrt zaščite in reševanja je tudi osnova za opredelitev oziroma postavitev operativnih enot in sredstev za 

zaščito, reševanje in pomoč, ki v sistemu zaščite in reševanja prevzemajo poleg varstva pred požari tudi druge 

naloge zaščite in reševanja. 
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Načrt zaščite in reševanja, za primer požara na območju občine Šenčur, je podlaga za izdelavo ocene 

ogroženosti in načrta zaščite in reševanja, tudi pri ustanovah, podjetjih, družbah,…, ki so po določbah zakona 

dolžne izdelati svoje načrte zaščite in reševanja. 
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2. POŽAR 
 

2.1. Značilnost požara 
 

Požar je proces hitrega, nekontroliranega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času in v večini 

primerov prevladujejo procesi nepopolnega zgorevanja. Za požar je značilno sproščanje toplote skupaj z 

dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo hitrega gorenja je lahko eksplozija. 

 

V občini lahko nastanejo različne vrste požarov in sicer: 

a) požari v naravi 

- požari na gozdnih površinah  

- požari na obdelovalnih površinah  

- požari na smetiščih, deponijah, kontejnerjih  

- drugi požari v naravi  

b) požari v gradbenih objektih  

- v proizvodnih, podjetniških, obrtnih in energetskih objektih  

- v poslovno-upravnih objektih  

- v stanovanjskih objektih  

- v kmetijskih objektih  

- v trgovskih, turističnih in gostinskih objektih  

- objekti kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi, …  

c) požari na transportnih in prometnih sredstvih  

- v cestnem prometu  

- v železniškem prometu 

 

Po obsegu so lahko požari  

- mali, 

- srednji, 

- veliki 

- 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 ali mestnega dela naselja in z različnimi indikatorji, ki jih  

opredeljuje ocena ogroženosti. Požari pri stanovanjskih objektih so običajno 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 posebej izpostavljene tiste prometne površine, ki so prometno bolj obremenjene. Pri 

mirujočem prometu posebej izpostavljamo parkirišča, kjer statistično izstopajo stari zapuščeni avtomobili. 

 

Kadar govorimo o izbruhu požaru na objektih oziroma v naravnem in bivalnem okolju (gozdovi, travniki, 

naselja,…), poteka požar v štirih fazah: 

 - faza začetnega požara 

 - faza rastočega požara 

 - faza razvitega požara 

 - faza pojemajočega požara 

Požar se lahko širi s plameni in s prenosom toplote. 

Pri požaru nastajajo plameni in dim, ki zaradi svojih lastnosti, kot so visoka temperatura, znižana koncentracija 

kisika, prisotnost trdnih delcev, toksičnih in korozivnih produktov, poleg tega da povzročajo vžig materialov in 

razširitev požara, posledica česar so poškodbe na objektih, ogroženost ljudi ter naravnega in bivalnega okolja, 

tudi: 



NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARU        

 

 

doc: Načrt zaščite in reševanja POŽAR list št: 8/43 

- ogrožajo zdravje in življenja ljudi ter ovirajo ali celo onemogočajo umik ljudi iz ogroženega 

območja 

- ovirajo in onemogočajo učinkovito gašenje požara 

 

 

2.2. Požarna ogroženost občine 
 

Pri izdelavi Ocene ogroženosti Občine Šenčur zaradi požarov, je bilo ugotovljeno glede na vir nevarnosti – 

požar, ki lahko ogroža občino Šenčur in posledice, ki jih lahko povzroči na ljudeh, živalih, materialnih in 

kulturnih dobrinah, da je požarna ogroženost srednja do povečana (4. stopnja). 

 

 

2.3. Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 

Požari predstavljajo takšno obliko ogrožanja, kjer se lahko pojavijo kot posledica v neki verižni nesreči, kot tudi 

v vlogi vzroka za nastanek večje, verižne nesreče. Tako obstajajo naslednje možnosti za nastanek verižnih 

nesreč: 

- nastanek ekološke nesreče, onesnaženje ozračja; 

- nevarnost za izlitje nevarnih snovi, onesnaženje vodnih virov; 

- možnost nastanka eksplozij, možnost rušenja; 

- gospodarska škoda: prekinitev proizvodnje, motnje v prometu; 

- pojav plinov, ki so lahko tudi smrtno nevarni. 

 

 

2.4. Sklepne ugotovitve 
 

Posebno skrb glede požarne nevarnosti je potrebno nameniti gozdovom v obravnavanem okolju.  

 

Glede na oceno požarne ogroženosti (4. stopnja), je potrebno izvajati preventivne požarno varstvene ukrepe, 

zlasti: 

 pri projektiranju objektov (pri projektiranju objektov upoštevati požarno varstveno zaščito ljudi in 

okolja, prostora), 

 z vgradnjo predpisane protipožarne opreme in sredstev za gašenje požarov (zunanje in notranje 

hidrantno omrežje, javljalniki požara, vgradnja stabilnih sistemov, ročni in prevozni gasilni 

aparati,…) 

 z izobraževanjem in usposabljanjem 

 z preventivnimi pregledi in inšpekcijskim nadzorom. 

 

Za zagotovitev večje – ustrezne požarne varnosti v občini Šenčur, je potrebno: 

 Izvajanje preventivnih pregledov. 

 Izobraževanje in usposabljanje prebivalstva in zaposlenih. 

 Urejanje prostora. 

 Opremljanje s sredstvi za varstvo pred požari in drugimi zaščitno – reševalnimi sredstvi. 

 Izobraževanje in usposabljanje operativnih enot gasilske organizacije. 

 Izobraževanje in usposabljanje štabov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, 

reševanje in pomoč. 

 Opremljanje operativnih gasilskih enot z opremo in tehniko. 

 Zagotavljanje finančne osnove za izvedbo navedenih nalog, zlasti nabavo opreme in tehnike. 
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3. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

3.1. Temeljne ravni načrtovanja 
 

Temeljni načrt je Državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih, na ravni občine pa se izdela Občinski 

načrt zaščite in reševanja ob požarih za Občino Šenčur. Občinski načrt zaščite in reševanja ob požarih mora biti 

usklajen z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob požarih. Občinski načrt zaščite in reševanja ob požarih za 

Občino Šenčur verzja 1.0 je temeljni načrt. 

 

Občinski načrt je podrobno razčlenjen regijski načrt ter konkretno opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog za 

zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah, ki so v občinski pristojnosti. 

 

Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost so:  

 Osnovna šola Šenčur, 

 Podružnična šola Voklo, Trboje, Olševek, 

 Vrtec Šenčur, Vrtec Voklo, Vrtec Janček Visoko 

 Zdravstveni dom Šenčur, Zobozdravstvena ambulanta. 

 

Zdravstvenih ustanov za 30 ali več ljudi na območju občine ni. 

 

Požarne in druge operativne načrte varstva pred požari izdelajo podjetja, zavodi in organizacije na podlagi 

zakonodaje s področja varstva pred požari, varstva pri delu in drugih področij. Prostovoljna gasilska društva 

občine izdelajo operativne načrte za izvajanje nalog javne gasilske službe. 
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3.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 

Zaščita, reševanje in pomoč ob požarih 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 oziroma država. 

 

Načelo preventive 

Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka požarov; aktivnosti s 

katerimi spremlja stanje na ogroženem območju in izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice požarov. 

 

Načelo pomoči 

Ob požarih je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna v 

skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (45. člen). 

 

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 požara. 

 

Načelo pravice do varstva 

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

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 izvesti odločitve, 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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4. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

4.1.  Temeljne podmene načrta  
 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob požarih za Občino Šenčur se uporabi takoj, ko je treba reševati ali 

zaščititi življenja ali imetje prizadetih na območju občine Šenčur. 

 

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. 

 

S splošnimi predpisi o gradnji in graditvi objektov in drugimi tehničnimi in varstvenimi predpisi je 

predvideno, da nihče ne more izvajati delovne procese s sredstvi in materiali, z večjo požarno ogroženostjo 

oziroma nevarnimi snovmi, če za tehnološko dejavnost ne pridobi ustreznega uporabnega dovoljenja za 

obratovanje. 

 

Zakonska ureditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obvezuje organizacije, ki s svojo 

dejavnostjo povečano ogrožajo nastanek požara, eksplozije, da izdelajo načrt zaščite in reševanja (Uredba o 

vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Ur. list, RS, št. 24/2012) 

 

Načrte zaščite in reševanja gospodarskih družb, zavodov in organizacij ter državnih in občinskih uprav, 

nadzirajo inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 

 Varstvo pred požarom v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo državni 

organi, prebivalci občine, Zdravstveni dom Kranj in druge organizacije, katerih dejavnost je 

pomembna za zaščito in reševanje. 

 

 Načrt ob požaru se aktivira, ko se zaradi posledic požara vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči tudi druge regijske sile za zaščito, reševanje in pomoč.  

 

 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 državne sile in 

sredstva. 

 

 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. 

 

 Hitro odkritje požara omogoča uspešno gašenje. Pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih sil za 

zaščito in reševanje omogoča hitro in uspešno intervencijo preden se požar razširi na veliko površino. 

 

 Življenja ljudi 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. 
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4.2. Zamisel izvedbe zaščite, reševanja  
 

Izvedbene rešitve v načrtu temeljijo na ocenah požarne ogroženosti in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, 

ki izhajajo iz teh ocen, ter razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.  

 

 

4.2.1 Koncept odziva ob požarnih 

 

Koncept zaščite in reševanja pred požari temelji na vrstah požarov in posledicah, ki jih povzroči požar na 

ljudeh, naravi in na objektih.  

Opozorila pred povečano požarno ogroženost v naravnem okolju na območju občine dobimo od Regijskega 

centra za obveščanje Kranj.  

 

Ob nastanku požara se takoj izvrši aktiviranje teritorialno pristojnih gasilskih enot, opredeljenih v Navodilu o 

opazovanju, obveščanju in aktiviranju sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini, ki ga sprejme župan 

občine.  

Ločimo naslednje vrste požarov:  

 Požari v objektih. Izvrši se takojšnje aktiviranje teritorialno pristojnih operativnih gasilskih enot.  

 Požari v naravi. Izvrši se takojšnje aktiviranje teritorialno pristojnih operativnih gasilskih enot.  

 Požari na prometnih sredstvih. Izvrši se takojšnje aktiviranje teritorialno pristojnih operativnih 

gasilskih enot.  

 Nevarnost požarov v naravi. Aktiviranje požarnih straž in preventivno delovanje. 

 

Shematsko je koncept odziva ob požarih razviden iz naslednjih slik: 
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Koncept zaščite in reševanja ob požarih v OBJEKTIH in požarih v NARAVI 
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Koncept zaščite in reševanja ob NEVARNOSTIH POŽAROV V NARAVI 
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Koncept zaščite in reševanja ob POŽARIH NA PROMETNIH SREDSTVIH 

 

 

 
 

 

4.3. Uporaba načrta  
 

Načrt zaščite in reševanja ob požaru se aktivira: 

 ob vsakem velikem požaru v naravnem okolju 

 velikem požaru na gradbenih objektih 

 velikem požaru na transportnih in prevoznih sredstvih 

 

Načrt zaščite in reševanja ob požaru se prične izvajati pri večjih požarih, kjer  redne službe ne morejo z 

razpoložljivimi viri uspešno izvesti intervencijo. 

 

Odločitev o tem sprejme poveljnik Civilne zaščite občine, oziroma v času njegove odsotnosti njegov namestnik 

ali župan. Pri uporabi načrta upoštevamo načelo postopnosti. Načrt in njegove priloge ter dodatki se nahajajo v 

prostorih občine Šenčur oz. pri skrbniku načrtov ZRP. 

 

Za operativno izvedbo nalog Javne gasilske službe se uporabljajo operativni gasilski načrti izvajalcev gasilsko 

reševalne službe. 
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5. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

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

Občinski organi: 

 župan 

 občinska uprava 

 skrbnik načrta 

 

Organi civilne zaščite občine: 

 poveljnik CZ občine 

 namestnik poveljnika CZ občine 

 štab Civilne zaščite občine 

 

P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

Enote in službe Civilne zaščite občine 

 enota za tehnično reševanje  

 enota za iskanje zasutih v ruševinah  

 enota za gradnjo in utrjevanje nasipov  

 enota za reševanje na vodi in iz vode  

 enota za podporo  

 enota za oskrbo in prevoz  

 enota za oskrbo zaklonišč 

 enota za prvo pomoč  

  

  

 

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v občini  

 Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o. – asanacija in pokop ljudi in kadavrov 

 Center za socialno delo Kranj – za socialno pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu 

 

 

Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo: 

 PGD Šenčur, 28 operativnih gasilcev. III. kategorija, 

 PGD Srednja vas, 13 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Luže, 12 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Olševek, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Hotemaže, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Visoko-Milje, 18 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voklo, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voglje, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Trboje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Prebačevo-Hrastje, 14 operativnih gasilcev, I. kategorija 

 

 

Občinski pogodbeni izvajalci: 

 Pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo, 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P-07 – Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P-11 – Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P-10 – Pregled gradbenih organizacij 
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Naloge prostovoljnih gasilskih društev v občini Šenčur 

- pomoč pri gašenju večjih požarov, na območju kjer se društvo nahaja 

- gašenje in omejevanje širjenja manjših požarov 

- izvajanje požarnih straž 

- reševanje ob elementarni nesreči (poplave, plazovi, potresi, visok sneg,…) 

- reševanje na vodi (ljudi in živali) 

- reševanje ob nesreči z nevarno snovjo 

- tehnična pomoč ob nezgodah 

 

Enote in službe društev in drugih nevladnih organizacij 

 prostovoljna gasilska društva občine Šenčur 

 območna organizacija rdečega križa Šenčur 

 

P-25 – Pregled človekoljubnih organizacij 

 

 

5.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se jih zagotavlja na podlagi 

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

pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe občine Šenčur in Štaba Civilne zaščite občine Šenčur 

ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča Poveljnik civilne zaščite občine Šenčur, oziroma njegov 

namestnik.  

 

O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa iz drugih občin in regij pa odloča Poveljnik CZ za Gorenjsko, 

na predlog poveljnika CZ občine. 

 

Operativne enote – PGD uporabljajo svoja sredstva in tehniko, ki je podrobneje opredeljena v njihovih 

operativnih načrtih. 

Materialno tehnična sredstva se načrtujejo za: 

 zaščitno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih 

potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci), 

 materialna sredstva za zaščito, reševanje in pomoč iz državnih rezerv,  

 sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena brezplačni 

razdelitvi ogroženim prebivalcem). 

 

V kolikor občina Šenčur ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev, lahko poveljnik CZ ali 

župan zaprosita za pomoč sosednje občine ali Štab CZ za Gorenjsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-06 – Pregled opreme in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P-13 – Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 

P-14– Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 
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5.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 
 

Finančna sredstva so s proračunom občine Šenčur načrtovana za vse izvajalce nalog ZRP za izvajanje 

aktivnosti, kot so redna dejavnost, usposabljanja, opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe idr. Sem 

sodi tudi pokritje najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite, 

pogodbenih izvajalcev in drugih operativnih sestavov ZRP, ki so nepredvidoma nastali, sem sodijo tudi začetne 

aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče drugače speljati ali pa je v pogodbah o izvajanju nalog ZRP in v pogodbi o 

medsebojnem sodelovanju in pomoči tako navedeno. 

 

Finančna sredstva za izvajanje načrta se načrtujejo za: 

 nabavo in obnavljanje potrebnih materialnih tehničnih sredstev 

 stroške usposabljanj sil za izvajanje načrta 

 stroške operativnega delovanja sil za izvajanje načrta 

 materialne stroške. 

Posebni stroški delovanja sestavov ZRP ob velikih in katastrofalnih nesrečah ter njihove uničene in 

poškodovanje opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Šenčur in Republike Slovenije oziroma 

iz posebnih sredstev za delovanje sestavov ZRP ob posamezni nesreči, ki jih zagotavlja Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje. Stroškovniki, računi ter druga dokazila in zahtevki se v najkrajšem možnem 

času dostavijo Štabu Civilne zaščite občine Šenčur v verifikacijo, ki jih nato dostavi Komisiji občine Šenčur za 

ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč. 

 

D-01 – Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 
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 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

5.4. Opazovanje 
 

Te naloge organizira JGS ob razglašeni požarni ogroženosti naravnega okolja, na javnih in drugih prireditvah 

ter po požaru, v obliki požarne straže.  

 

V skladu z načelom preventive pa je vsakdo dolžan spremljati razmere in o dogodku obvestiti ReCO. 

 

 

5.5. Obveščanje 
 

Vsakdo, ki opazi ali zve za požar, mora o tem takoj obvestiti Regijski center za obveščanje Kranj na telefonsko 

številko 112. 

 

ReCO Kranj dobi začetne informacije o nevarnosti oziroma nesreči od služb in posameznikov kot so: 

 preverjenih obvestil prebivalcev,   

 organov in gospodarskih družb, 

 zavodov in drugih organizacij. 

 

Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o intervenciji za namen poročanja o intervenciji izvajajo gasilske 

enote v skladu z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v občini 

Šenčur ter Operativnim gasilskim načrtom.  

To ne velja za policijo in zdravstvo. 

 

 

5.6. Obveščanje javnosti 
 

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna občina. Informacije o razmerah na 

prizadetem območju občina, v primeru potrebe, posreduje prek javnih občil. Za dodatne informacije lahko 

občina objavi posebno telefonsko številko oziroma po potrebi organizira informacijski center.  

 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči sta odgovorna poveljnik CZ občine in 

župan.  

Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje služba za stike z javnostjo občine v 

sodelovanju z poveljnikom CZ občine, ki v ta namen:  

 pripravlja skupna sporočila za javnost;  

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

druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri;  

 spremlja poročanje medijev. 

 

P-18 – Seznam medijev, ki bojo posredovale obvestilo o izvedbah alarmiranja in napotke za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

  

D-102 – Navodila prebivalcem za ravnanje ob požaru 

 

 

5.7. Obveščanje izvajalcev nalog ZRP 
 

V primeru požara se načeloma izvaja tiho alarmiranje, oziroma aktiviranje gasilskih enot (pozivniki v omrežju 

ZARE, mobiteli, stacionarni telefoni,…). 

 

V primeru večjega požara v naravnem okolju ali ob večjem industrijskem požaru, se po odločitvi vodje 

intervencije ali pristojnega gasilskega poveljnika odredi javno alarmiranje določenega območja zaradi: 

- hitrejšega obveščanja gasilcev, 

- opozarjanja ogroženih občanov 
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Takoj po sprejetem alarmnem znaku se operativni gasilci zberejo v matičnem društvu, izvedejo najnujnejše 

priprave za pripravljenost gašenja in splošnega reševanja ob požaru, ter pod vodstvom pristojnega poveljnika 

napotijo na mesto ogroženosti in pristopijo k izvajanju gašenja in splošnega reševanja v skladu z gasilskimi 

predpisi. 

V primeru večjega požara je potrebno obvestiti prebivalstvo o potrebnih zaščitnih ukrepih. 

Regijski center za obveščanje bo v primeru sprožitve alarmnega znaka, obvestilo sporočil preko sredstev 

lokalnih medijev. 

Alarmni znak za požar, na območju občine Šenčur, OPOZORILO ZA NEVARNOST (2 minuti, enoličen zvok 

sirene) 

 

 

5.8. Priprava poročil 
 

Poročilo o požaru in o njenih posledicah pripravi za svoje delovno področje vodja reševalne intervencije, ki vodi 

izvajanje ukrepov in dejavnosti oz. poveljnik CZ (poveljnik najvišjega nivoja, vključenega v reševalno akcijo). 

 

 

5.9. Distribucija informacij 
 

Informacije se posredujejo v objavo lokalnim sredstvom javnega obveščanja na ogroženem območju in sicer 

preko: 

 radia in TV, 

 dnevnih časopisov, 

 mobilne razglasne postaje v vozilih ZRP, 

 obvestil, podanih na krajevno običajen način. 

 

 

5.10. Alarmiranje 
 

Alarmiranje javnosti v primeru potresa izvede ReCO Kranj na zahtevo: 

- poveljnika CZ za Gorenjsko; 

- vodje izpostave URSZR Kranj; 

- župana in Poveljnika CZ občine. 

 

ZAČETNO ALARMIRANJE 

Začetno alarmiranje se izvede v skladu z Navodilom o opazovanju, obveščanju in aktiviranju sistema zaščite, 

reševanja in pomoči v občini Šenčur. Le to izvede ReCO Kranj takoj po prejetem obvestilu o požaru.  

 

NAKNADNO ALARMIRANJE  

O naknadnem alarmiranju odloča vodja gasilske intervencije. Ukaz posreduje na ReCO Kranj. Vodje enot PGD 

lahko naknadno uporabijo lokalni sistem javnega alarmiranja tudi za dodatno alarmiranje in sklic prostovoljnih 

gasilcev vendar le na matičnem območju delovanja PGD. Ukaz posredujejo na ReCO Kranj. 

 

Občina Šenčur ima svoj alarmni sistem v katerega so vključene vse sirene na območju občine. Ob prejetju 

obvestila o velikem požaru s strani ReCO Kranj, ki obvešča prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini, le ta izda 

ukaz o sprožitvi siren za javno alarmiranje. Aktiviranje siren na območju občine Šenčur je ročno. 

 

Takoj po alarmiranju občina posreduje obvestilo po lokalnem radiu o vrsti nevarnosti in  napotke za osebno in 

vzajemno zaščito z napotki za izvajanje zaščitnih ukrepov. 

 

NAČELOMA OBVEŠČANJE GASILSKEGA DRUŠTVA O POŽARU, POMENI AKTIVIRANJE 

OPERATIVNE ENOTE ZA IZVAJANJE NALOG POŽARNEGA VARSTVA 

 

D-14 – Navodila o alarmiranju 
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 

6.1. Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb 
 

ReCO Kranj ob večjem požaru obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini v skladu z seznamom vodilnih 

oseb, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih. Obveščena oseba pa nato obvešča ustrezne organe v občini. Po 

obvestilu in prvih poročilih ter glede na posledice požara poveljnik CZ občine najprej aktivira štab CZ občine, 

ki je pristojen za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči, oziroma podpira vodenje. 

 

Shema obveščanja pristojnih organov ob pojavu nesreče - požar 

 

 
 

Župan neposredno aktivira: 

 pripadnike Služb za podporo – Vodstvo službe za podporo in Ekipo za administrativno podporo in 

druge potrebe; 

 občinsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Poveljnik CZ občine s pomočjo sistema samosklica aktivira: 

 člane Štaba CZ občine. 

 

Gasilski poveljnik občine preko ReCO Kranj ali telefonskih zvez aktivira poveljnike PGD. 

 

Prvi poziv JGS (PGD) izvede ReCO Kranj, takoj po prejetem obvestilu o požaru – dogodku po postopku 

predvidenem v Načrtu aktiviranja gasilskih enot v primeru požara ali druge nesreče v občini Šenčur:  

 

Glede na vrsto požara se aktivira:  

 samo matično PGD,  

 matično PGD in osrednje PGD Šenčur,  

 samo osrednje PGD Šenčur.  

 

Vodja intervencije lahko po potrebi zahteva od ReCO Kranj aktiviranje ostalih PGD (PGD občine Šenčur), 

oziroma JZ Gasilsko reševalna služba Kranj. 

 

 

 

Skrbnik načrta 

 

Župan 

 

Poveljnik CZ občine 

 

Člani štaba CZ 

občine 

 

Poveljnik GZ 

Prva dosegljiva 

odgovorna oseba v  

občini 

 

ReCO Kranj 
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P-01 – Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

 

P-32 – Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

 

P-33 – Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

 

 

6.2. Drugi poziv 
 

O naknadnem aktiviranju (in alarmiranju) JGS odloča vodja gasilske intervencije na podlagi operativnega 

načrta JGS. Ukaz posreduje na ReCO.  

Vodja intervencije glede na situacijo predlaga aktiviranje odgovornih oseb občine in Civilne zaščite (ŠCZO). 

Zahtevo prenese na ReCO. 

 

 

6.3. Naloge izvajalcev  
 

ReCO Kranj: 

 Izvede začetno aktiviranje, alarmiranje in obveščanje JGS po Načrtu aktiviranja gasilskih enot v 

primeru požara ali druge nesreče;  

 Obvešča prvo dosegljivo osebo v Občini Šenčur v skladu s seznamom vodilnih oseb, ki jih ReCO Kranj 

obvešča o izrednih dogodkih; 

 Posreduje informacije javnosti o vzrokih intervencije;  

 Evidentira aktiviranje in izvoz intervencijskih ekip ter odzivnost odgovornih oseb.  

 

JGS: 

 Čim hitreje organizirajo izvoz in intervencijo;  

 Vodje enot takoj javijo v ReCO podatke o interveniranju (vodja enote, čas, sile in sredstva).  

 

Druge odgovorne osebe občine: 

 Po potrebi (ocena) aktivirajo ŠCZO,  

 Zagotavljajo potrebno dodatno pomoč. 

 

 

6.4. Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 

O potrebah po pomoči v silah in sredstvih za policijo in zdravstvo presoja in zanjo zaproša policija in zdravstvo 

v svojih postopkih. 

 

O potrebah po finančni pomoči državne ravni občini presoja župan in zanjo zaproša. 

 

O potrebah o pomoči sil za zaščito, reševanje in pomoči presojajo glede na razmere vodja intervencije na mestu 

nesreče ali vodja intervencije kot celote. 

 

Za pomoč gasilskih sil samostojno zaproša vodja intervencije na mestu nesreče ali vodja intervencije kot celote. 

Zaprosilo se preda prek ReCO Kranj.  

 

Ob zelo velikem požaru bi občina potrebovala cisterne z vodo, helikopterje za gašenje požarov, gasilsko 

lestev. 

 

 

P-03 – Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P-04 – Podatki o organih, službah in enotah CZ 
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6.5. Občinski logistični center 
 

Logistični center se nahaja v Gasilskem domu PGD Šenčur, Gasilska cesta 4, Šenčur. 

Odgovoren poveljnik CZ in štab. Ekipa gasilcev bo skrbela za prevzem, evidenco in razdelitev. Za prevoz se 

bodo v večini uporabljali traktorji in ostala transportna sredstva. 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 

7.1. Organi in njihove naloge  
 

Operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob požaru v občini se organizira in izvaja kot 

enoten sistem.  

 

Intervencijo vodi vodja intervencije, ki je praviloma vodja gasilske intervencije oz. enote.  

 

Ko se aktivira civilna zaščita mora delovanje vseh enot, služb in operativnih sestavov za zaščito in reševanje 

biti v skladu z usmeritvami poveljnika civilne zaščite oz. vodje intervencije. Ob katastrofalnih nesrečah, ko se 

intervencije izvajajo na večjih mikrolokacijah, poveljnik CZ v koordinaciji s poveljstvom JGS, določi vodje 

intervencij na posameznih mikrolokacijah. Pri tem vodja intervencije vodi in koordinira delovanje vseh 

reševalnih in drugih sestavov za ZRP, ki so aktivirani za reševanje na njihovi mikrolokaciji (poklicni, 

prostovoljni, CZ, idr.).  

Operativni sestavi ZRP občine lahko nudijo pomoč drugim občinam, ki za njo zaprosijo in sicer s soglasjem 

župana občine. 

 

Če pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo vojaške enote, njihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v 

skladu z usmeritvami Poveljnika CZ občine oz. vodje intervencije. Poveljnik CZ občine lahko zaprosi za 

vojaško pomoč.  

Policija organizira in opravlja svoje naloge pri zaščiti, reševanju in pomoči ob veliki nesreči v skladu z 

usmeritvami Poveljnika CZ občine, ob manjši nesreči, ko ni potrebe za aktiviranjem CZ, pa z vodjem 

intervencije.  

 

Za operativno vodenje in usmerjanje sil za zaščito, reševanje in pomoč v podjetjih, zavodih in organizacijah, 

njihov organ upravljanja imenuje svoj štab CZ oziroma poverjenike za CZ na podlagi Uredbe o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč (Ur.l.RS,št. 92/07, 54/09 in 23/11) in Pravilnika 

o kadrovskih, materialnih formacij enot, služb in organov CZ (Ur.l.RS,št. 104/08). Svoje delovanje ob nesreči 

koordinirajo s Poveljnikom CZ občine ali vodjo intervencije.  

 

Organi in njihove naloge na občinski ravni:  

 

Župan in strokovne službe občine:  

 opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti,  

 zagotavlja informacijsko in logistično podporo organom vodenja na občinski ravni,  

 zagotavlja pogoje za delo poveljniku CZ občine in ŠCZO, 

 zagotavlja logistično podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter 

občinske komisije za ocenjevanje škode  

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  

 

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 operativno-strokovno dejavnost Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz 

svoje pristojnosti na območju občine,  

 obvešča poveljnika CZ Gorenjske regije in župana o posledicah in stanju na prizadetem območju 

ter daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter opravljanjem posledic 

nesreče, 

 nadzoruje izvajanje nalog – spremlja stanje na prizadetem območju,  

 usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju,  

 pripravi končno poročilo o nesreči  

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.  
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Štab Civilne zaščite občine  

 nudi poveljniku CZ občine strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, reševanja in pomoči,  

 spremlja izvajanje posameznih dejavnosti zaščite in reševanja,  

 zagotavlja informacijsko podporo,  

 zagotavlja logistično podporo občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,  

 opravljanje ostalih administrativnih in finančnih zadev.  

 

JGS: 

 izvaja vse naloge ZRP ob potresih v skladu s pravili stroke,  

 sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo,  

 sodeluje in pomaga pri izvedbi ukrepov ZRP ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  

 sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih naprav in napeljav 

ob nesrečah,  

 organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in ogroženih ljudi, živali in 

premoženja, 

 izvaja splošno reševalne naloge ob naravnih in drugih nesrečah,  

 sodeluje in pomaga pri izvajanju intervencijske sanacije in pri odpravi drugih posledic nesreč,  

 sodeluje in pomaga pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč z razpoložljivimi silami in sredstvi.  

 

Nevladne organizacije  

Območno združenje Rdečega križa, Slovenska Karitas ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je 

pomembna za zaščito, reševanja in pomoč izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije 

zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitve poveljnika CZ občine. 

 

 

7.2. Operativno vodenje 
 

Vodja intervencije vodi intervencijo z obstoječimi oz. razpoložljivimi silami in sredstvi. Vodi in koordinira 

aktivnosti vseh reševalnih in drugih sestavov ZRP, ki pridejo na lokacijo intervencije. Večje število vodij 

intervencij ob velikih nesrečah zagotovi JGS. 

 

Če začetna intervencija zahteva dodatne sile in sredstva iz sistema zaščite in reševanja jih vodja intervencije 

lahko zahteva od Poveljnika CZ občine. Javna gasilska služba občine mora po aktiviranju Civilne zaščite svoje 

aktivnosti uskladiti s Poveljnikom oz. Štabom CZ občine.  

 

Poveljnik CZ občine in vodja intervencije imata posebna pooblastila (Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Ur. list RS št. 51/2006) v primerih, ko ne moreta drugače zavarovati ljudi in premoženja ter 

zagotoviti izvajanje ZRP lahko:  

 prepovesta dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče,  

 prepovesta promet mimo tega kraja,  

 odredita umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,  

 odredita vstop v stanovanje,  

 odredita uporabo določenih sredstev zvez oz. njihovo vzpostavitev,  

 odredita odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,  

 odredita uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oz. potrebnih sredstev za 

ZRP,  

 odredita obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, 

ki so primerna za reševanje.  

 

Dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi Poveljnik CZ občine s pomočjo 

štaba CZ občine Šenčur. Poveljnik CZ občine spremlja stanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na 

prizadetem območju ter po potrebi, skladno s načeli postopnosti uporabe sil in sredstev, zaprosi za pomoč.  

V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, Poveljnik CZ občine, skladno z načelom postopnosti, 

zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč Poveljnika CZ za Gorenjsko 

Štab CZ občine ob požaru organizira svoje delo na sedežu. Če je zaradi požara ali zaradi drugih razlogov 

onemogočeno delo štaba CZ občine, se ta preseli na rezervno lokacijo, ki jo določi Poveljnik CZ občine.  
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Občina pripravi vse potrebno za nemoteno dela Poveljnika CZ občine in Štaba CZ občine kakor tudi nemoteno 

delo informacijskega centra, v skladu z načrtom dejavnosti Občine Šenčur ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

8.2.1. Vodja intervencije 

 Prepove dostop nepoklicanim osebam in promet mimo kraja intervencije. 

 Odredi evakuacijo ljudi živali in premoženja iz objektov in območij. 

 Odredi prekinitev električnega toka, plina in drugih vnetljivih tekočin. 

 Odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, kjer je požar. 

 Odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezervoarjev. 

 Odredi uporabo določenih sredstev zvez oz. njihovo vzpostavitev. 

 Odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za 

gašenje. 

 Odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske 

zaščitne in reševalne opreme. 

 Odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače odstraniti. 

 Odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini požarišča ali druge nesreče, pomagajo pri 

gašenju in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi, z vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so 

primerna za gašenje in reševanje. 

 Odredi delno ali popolno porušitev objekta, po katerem bi se utegnil požar razširiti in tega ni mogoče 

drugače preprečiti 

 Odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja gozdnega požara. 

 

 

7.3. Organizacija zvez  
 

Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se uporablja sistem 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. Telekomunikacijsko 

središče tega sistema je ReCO Kranj, do katerega se uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev in 

preko katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske 

sisteme. Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje ReCO Kranj zahtevo po postavitvi mobilnega 

repetitorja.  

 

Konfiguracija terena preprečuje, da bi za celotno območje občine zadostoval en repetitorski kanal, ki bi 

omogočal zvezo z ReCO Kranj ali zvezo med enotami na različnih lokacijah. 

 

Primarni repetitorski kanal za območje občine je kanal 12 (ZARE 12 – Krvavec). 

Na hribovitih območjih, ki jih kanal 12 ne pokriva kvalitetno se uporabi kanal 13. 

Na vzhodnem hribovitem področju je možno vzpostaviti zvezo z ReCO Ljubljana na kanalu 17 in preko njega 

povezavo z ReCO Kranj. 

 

Za neposredno vodenje intervencije na terenu pa se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli ReCO Kranj.  

V primeru, da je v reševanje vključen tudi helikopter Slovenske vojske se za medsebojno komuniciranje 

uporablja 33. ali 34. kanal radijskih zvez ZA-RE.  

 

Radijske zveze sistema zvez ZA-RE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez ZA-RE.  

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 (ZA-RE),  

 javne telefonske zveze (analogne ali digitalne)  

 brezžični telefoni (GSM)  

 internetu. 

P-19 – Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE + 
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8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

8.1. Zaščitni ukrepi ob nesreči požar so: 
 

 

8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

 
Prostorski zaščitni ukrepi se izvajajo predvsem pri načrtovanju in urejanju prostora in pri graditvi objektov, z 

namenom preprečevanja oziroma zmanjševanja požarne ogroženosti. 

 

V fazi projektiranja objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, 

proizvodnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov, je potrebno 

izdelati študijo požarne varnosti oziroma zasnovo požarne varnosti za posamezen objekt, v kateri se opredelijo 

požarno varstveni ukrepi za zagotovitev ustrezne požarne zaščite objekta in okolice. 

 

Takoj po požaru se na območjih, ki jih je prizadel požar, organizira pregled poškodovanosti objektov s pomočjo 

članov komisije za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah.  

 

Ugotoviti je potrebno:  

 koliko je poškodovanih zgradb, ki jih je možno sanirati z enostavnimi ukrepi ali ojačati,  

 koliko zgradb je poškodovanih do te mere, da bivanje v njih ni več varno 

 koliko prebivalcem je potrebno zagotoviti začasno namestitev.  

 

NALOGE IZVAJALCEV, 

UKREPI 

IZVAJALCI NAVODILO 

Priloga 

Ocenjevanje poškodovanosti 

objektov in njihove uporabnosti  

Komisije za ocenjevanje in uporabnosti 

objektov poškodovanosti  

Seznam komisije  

Izselitev prebivalcev iz 

neuporabnih objektov in nevarnih 

območij  

Občani, služba za podporo, gasilske 

enote  

Načrt evakuacije,  

Seznam PGD 

Rušenje neuporabnih objektov in 

delov objektov (dimniki , ostrešje)  

Tehnično reševalne enote , gradbena 

podjetja  

Seznam teh.reš. enot, seznam 

gradbenih podjetij  

Sanacija oziroma ojačitev delno 

poškodovanih objektov  

Tehnično reševalne enote , gradbena 

podjetja  

Seznam teh.reš. enot, seznam 

gradbenih podjetij  

Odstranjevanje ruševin, ureditev 

odvozov  

Tehnično reševalne enote , gradbena 

podjetja  

Seznam teh.reš. enot, seznam 

gradbenih podjetij  

Določitev lokacij in postavitev 

zasilnih (začasnih) bivališč  

Štab CZ , oddelek za urejanje prostora  Član štaba za teh. reševanje, 

vodja oddelka za ok.pros  

Zaščita objektov in naprav, ki so 

nujno potrebni za opravljanje 

življenjsko pomembnih dejavnosti 

(komunala, elektrika, 

telekomunikacije, zdravstvo, ceste. 

oskrba z vodo  

Uporabniki, lastniki, pooblaščeni 

izvajalci Komunala, cestna podjetja  

Seznam odgovornih oseb  

Ocena škode  Komisije za ocenjevanje škode  Vodja komisije  

 

Ugotoviti je potrebno tudi število poškodovanih javnih objektov ter število objektov, ki so nujno potrebni za 

zdravljenje, nego in pomoč prizadetim prebivalcem. Pri obravnavi zgradb, ki predstavljajo pomembno kulturno 

dediščino je potrebno dosledno upoštevati zahteve pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine. 

 

Po požaru je potrebno čimprej ugotoviti stanje objektov ter jih razvrstiti med uporabne, začasno neuporabne in 

neuporabne, odvisno od možnosti in stroškov sanacije.  

 

Na podlagi ugotovitev je potrebno čimprej izdelati načrt: 

 nujnih rušenj in odstranitev zgradb ali delov zgradb, ki grozijo s porušitvijo in odstranitev razrahljanih 

ruševin, 
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 zmanjšanja ali odstranitve težkih obtežb, 

 odranja in podpiranja, 

 vodoravnega opiranja, 

 vgrajevanja vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov, pa tudi zunanjih podpornih elementov. 

 

Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov naj bi bila izdelana že v nekaj dneh po požaru, odvisno od 

obsega posledic. Njen namen je, kot rečeno, zagotoviti kar najhitrejšo oceno potrebne pomoči ter opozoriti 

prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo poškodovane zgradbe.  

Objekte označi komisija z barvami glede na uporabnost: 

 zelena - uporabno, 

 rumena - začasno uporabno, 

 rdeča - neuporabno. 

 

Pri tem imajo prednost zgradbe, katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. To so 

predvsem zdravstveni domovi, gasilski domovi, komunikacijski centri, policijske postaje idr. Poseben pristop 

zahtevajo tudi t.i. inženirski objekti, kot so premostitveni objekti na komunikacijah, energetski objekti, predori, 

infrastrukturni objekti, nekateri industrijski objekti in drugo. 

 

Med urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe sodijo: 

 določitev in ureditev lokacij za postavitev zasilnih prebivališč, 

 določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih materialov, 

 določitev odlagališč posebnih odpadkov, 

 določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih  snovi iz 

gospodinjstev, industrijske in drugih dejavnosti ter vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih 

poti. 

 

Občina s svojimi enotami CZ takoj po požaru začne izvajati zaščitne ukrepe in poroča o izvršenih ukrepih 

Poveljniku CZ za Gorenjsko. 

 

P-10 – Pregled gradbenih organizacij 

 

P-21 – Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti ter 

lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

 

D-09 – Program urjenja, usposabljanja in vaj 

 

 

8.1.2. Evakuacija 
 

Ob morebitnem večjem požaru v naravnem ali industrijskem okolju, je v primeru, da ni mogoče z drugimi 

ukrepi zagotoviti njihove varnosti, potrebno zagotoviti evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev. 

Občina je dolžna v skladu z zakonom zagotoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcem, ki so zaradi požarne 

nesreče ostali brez doma in sredstev za preživljanje. 

 

Evakuacijo lahko odredi župan občine Šenčur. Izvaja jo štab CZ občine s pomočjo krajevnih poverjenikov in 

gasilskih enot. Evakuacija bo potekala po posameznih območjih na začasnih zbirališčih na območju Občine 

Šenčur navedenih v prilogi. 

 

Sprejemanje in začasno bivališče za evakuirane z ogroženih območij se uredi z usmeritvijo prebivalcev v 

Osnovno šolo Šenčur. V primeru prevelikega števila prebivalcev pa še na lokacijah gasilskih domov v občini. 

Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega bivališča izvajajo 

Poveljnik CZ občine Šenčur, Štab CZ občine in PGD. Občina v sodelovanju z osnovno šolo evakuiranim 

prebivalcem zagotavlja oskrbo s hrano in pitno vodo. Humanitarne organizacije (Rdeči križ, Karitas) in občani 

v okviru sosedske pomoči zagotavljajo oskrbo z obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Začasno 

nastanitev odreja poveljnik CZ občine Cerklje na Gorenjskem. Za izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ občine 

ob pomoči poverjenikov za CZ občine, vaških svetov, humanitarnih organizacij in občanov v okviru sosedske 
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pomoči. Slednji nudijo pomoč tudi pri morebitni evakuaciji živali. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo 

lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti v stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove 

nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način. 

Prav tako moramo poskrbeti za nastanitvene zmogljivosti (hleve) za živino, čim bližje lastnikovim domovom. 

 

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 

 

 

8.1.3. Radiološka, kemijska in biološka zaščita  
 

Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrske, 

kemične in biološke nevarnosti, ob industrijskih požarih, oziroma ob verižnih požarih, ki imajo kot posledico 

eksplozijo. Večjo pozornost je potrebno posvetiti industriji, ki v svojem procesu uporablja nevarne snovi. 

 

Ob požaru obstaja nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se hranijo nevarne snovi, pride do 

nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Na celotnem področju občine lastniki in upravljalci, ki posedujejo 

nevarne snovi poostrijo nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi.  

 

Koncesijo za ukrepanje ob nesrečah z nevarno snovjo ima Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj. 

 

Nadzor izvajajo prebivalci, in upravljavci objektov v katerih se skladiščijo in uporabljajo nevarne snovi. 

Pozornost je potrebno nameniti predvsem iztekanju nafte in naftnih derivatov v gospodinjstvih, zato morajo 

imetniki cistern poostriti nadzor nad njihovim stanjem ter preprečiti iztekanje naftnih derivatov v kanalizacijo 

ali (in) podtalnico.  

 

V zvezi s tem poveljnik CZ občine izda posebno obvestilo za prebivalce 

.  

V primeru širjenja nevarne snovi v okolje posreduje Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj, ki prepreči 

nadaljnjo širjenje v okolje. 

 

P-30 – Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

 

 

8.1.4. Zaščita kulturne dediščine  
 

Izvajajo jo strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ugotavljajo škodo, izvajajo ukrepe za 

preprečevanje nadaljnjega propadanja, koordinirajo in nadzirajo reševanja kulturne dediščine. 

 

Pri reševanju kulturne dediščine sodelujejo skrbniki (delavci Zavoda za kulturno dediščino) po potrebi 

sodelujejo tudi enote CZ in druge sila za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Za ocenjevanje škode stanja na kulturni dediščini in stavbah bo opravljal Zavod za kulturno dediščino Kranj, 

Tomšičeva 7, Kranj, ki razpolaga z registrom kulturne dediščine. Logistično pomoč pa bodo nudile enote CZ.   

 

P-31 – Pregled kulturne dediščine 
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8.2. Naloge  ZRP ob nesreči požar so: 
 

8.2.1. Gašenje in reševanje ob požarih 
 

Aktivnosti v okviru ukrepa gašenja in reševanja ob požarih ter eksplozijah obsegajo naslednje naloge: 

 aktivnosti na področju preventive s katerimi preprečujemo ali zmanjšujemo možnost za nastanek 

požarov; 

 aktivnosti za preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi; 

 gašenje požarov; 

 reševanje ob požarih in eksplozijah. 

 

Na nalogah gašenja in reševanja ob požarih se aktivirajo v občini Šenčur: 

 PGD Šenčur, 28 operativnih gasilcev. III. kategorija, 

 PGD Srednja vas,13 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Luže, 12 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Olševek, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Hotemaže, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Visoko-Milje, 18 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voklo, 21 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Voglje, 15 operativnih gasilcev, I. kategorija, 

 PGD Trboje, 14 operativnih članov, I. kategorija, 

 PGD Prebačevo, 14 operativnih članov, I. kategorija 

 

P-11 – Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini Šenčur 

 

P-06 – Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč  

 

Po potrebi se aktivirajo sosednja gasilska društva iz Gasilske zveze, ter GRC Kranj, kadar gre za nesreče, ki so 

v pristojnosti državne koncesijske pogodbe (nesreče v cestnem prometu, ekološke nesreče – razlitja nevarnih 

tekočin, ipd.). 

 

P-12 – Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja  

 

Prostovoljna gasilska društva na območju občine Šenčur, GRC Kranj in drugi PGD-ji sodelujejo pri izvajanju 

drugih nalog zaščite in reševanja, ki bi se pojavile ob požaru in sicer: 

 pri reševanju iz visokih zgradb (GRC Kranj, ostala PGD z obstoječo opremo), 

 reševanje ob prometnih nesrečah (GRC Kranj), 

 pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter oskrbi s pitno vodo pa 

se bodo vključevala selektivno glede na obstoječo opremo (GRC Kranj). 

 

P-13 – Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb  

 

P-14 – Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

 

 

8.2.2. Nujna medicinska pomoč  
 

Prijava poškodb bo potekala po območjih pokrivanja posameznih PGD. Prva medicinska pomoč je organizirana 

preko osnovnega zdravstvenega varstva v Splošni ambulanti Šenčur. Nobena od zdravstvenih služb nima nujne 

medicinske pomoči, kar je velik problem predvsem za prebivalce odročnejših krajev. Reševalci morajo na ta 

področja priti iz Kranja, v skladu z načrtom zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri 

tem nudijo bolničarji PGD, lahko pa tudi ekipa prve pomoči CZ občine, predvsem pri transportu poškodovanih 

in nudenju prve laične pomoči. Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s 

predpisi Ministrstva za zdravje o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah. 
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Za težje poškodovane ljudi ob požaru, nujno medicinsko pomoč zagotavljajo Zdravstveni dom Kranj, ki s svojo 

reševalno službo na kraju nesreče oskrbi poškodovane ter jih po potrebi odvaža v Bolnišnico Ljubljana.  

 

Občina Šenčur ima organizirano 1 ekipo za prvo pomoč, ki jo organizira Krajevni odbor Rdečega križa občine 

Šenčur.  

 

Štab CZ spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomoči v silah in sredstvih na 

ogroženih območjih. 

 

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

 

P-28 – Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

 

D-08 – Navodilo za uporabo pitne vode 

 

 

8.2.3. Prva veterinarska pomoč 
 

V občini Šenčur v okviru CZ ni organizirana enota za prvo veterinarsko pomoč. Za oskrbo poškodovanih živali 

pa skrbi Veterinarska ambulanta Medicus, Blaž Gašperlin s.p. Šenčur in Veterinarska ambulanta Visoko 

(Dušan Likozar) v skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč po potrebi 

nudijo lastniki živali. 

Pokop se bo vršil v skladu z občinskim prostorskim načrtom in sicer na ustreznih kmetijskih zemljiščih.  

 

Veterinarska postaja zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju ter nudi prvo 

veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim. Odreja zasilni zakol poškodovanih živali, 

odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v skladu z načrtom VURS 

za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki enot CZ občine ter lastniki 

živali.  

 

Prvo veterinarsko pomoč nudi Veterinarska ambulanta Medicus Šenčur in Veterinarska ambulanta Visoko. 

 

P-29 – Pregled veterinarskih organizacij 

 

 

8.2.4. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje  
 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob požaru obsega:  

 nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,  

 nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami,  

 zagotavljanje delovanja nujne infrastrukture (električno omrežje, vodovod, ceste..);  

 zaščito 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.  

 

Pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje se v izvajanje nalog aktivno vključujejo tudi prebivalci v svoji 

delovni in bivalni sredini ter izvajajo naloge po usmeritvah poveljnika CZ občine.  

 

P-28 – Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 
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8.3. Ukrepi zaščite in reševanja  
 

8.3.1 Požari v objektih 

 

 
 

 

8.3.2 Nevarnost požarov v naravi  

 

Ob razglasitvi povečane požarne ogroženosti in kot redna dejavnost JGS in policije. 
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8.3.3 Požari v naravi 

 

 
 

 

8.3.4 Požari na prometnih sredstvih 
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8.4. Naloge zaščite reševanja in pomoči  
 

8.4.1 Požari v objektih 

 

ZAŠČITNI UKREP NALOGE  IZVAJALCI 

OBVEŠČANJE 

Zbiranje podatkov o velikosti in obsegu 

požara 
JGS 

Obveščanje organov in organizacij, ki vodijo 

in izvajajo ZRP 

ReCO 

JGS 

ŠCZO 

Obveščanje javnosti Glej točko 5.4 

ALARMIRANJE 

Alarmiranje 

Glej točko 5.3 Izdajanje navodil za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

ZAVAROVANJE 

LOKACIJE IN/ALI 

OBMOČJA 

- Fizično in tehnično zavarovanje, lokacije 

in/ali območja požara 

- Preprečitev dostopa nepooblaščenim 

osebam in sredstvom 

Vodja gasilske intervencije 

ZAVAROVANJE 

INFRASTRUKTURNIH 

NAPRAV IN NAPELJAV 

- Izklop vodovodnih inštalacij 

- Izklop plinskih inštalacij 

- Izklop električnih inštalacij 

- Izklop ogrevalnih inštalacij 

Vodja intervencije in JGS 

Pooblaščene strokovne 

organizacije 

UMIK PRIZADETEGA 

PREBIVALSTVA 

Izvedba umika na varno lokacijo po določitvi 

vodje intervencije 
Vodja intervencije 

POSEBNI PREVENTIVNI 

TEHNIČNI UKREPI 

Izvedba potrebnih ukrepov za zavarovanje 

ljudi, materialnih dobrin in objektov 

Vodja intervencije,  

Poveljnik CZ občine, Policija 

UREJANJE PROMETA 

Spremljanje ogroženosti prometnih  

komunikacij 

Policija  

PGD 

Izdajanje obvestil in navodil o  

ogroženosti in prevoznosti prometnih 

komunikacij 

Vodja intervencije  

ReCO  

Mediji 

Zavarovanje neprevoznih odsekov in 

označitev obvozov 

Komunala Kranj  

PGD 

Urejanje prometa na obvoznih odsekih (po 

potrebi) 
Policija 

POŽARNA STRAŽA 
Ocena potreb za izvedbo požarne straže Vodja gasilske intervencije 

Izvajanje vseh nalog ˝požarne straže˝ PGD 

 

 

8.4.2 Nevarnost požarov v naravi 

 

ZAŠČITNI UKREP NALOGE  IZVAJALCI 

PREVENTIVNI 

PREGLEDI NARAVNEGA 

OKOLJA 

Obhodi, pregledi, opazovanje JGS 
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8.4.3 Požari v naravi 

 

ZAŠČITNI UKREP NALOGE  IZVAJALCI 

OBVEŠČANJE 

Zbiranje podatkov o velikosti in obsegu 

požara 
JGS 

Obveščanje organov in organizacij, ki vodijo 

in izvajajo ZRP 

ReCO 

JGS 

ŠCZO 

Obveščanje javnosti Glej točko 5.4 

ALARMIRANJE 

Alarmiranje 

Glej točko 5.3 Izdajanje navodil za izvajanje zaščitnih 

ukrepov 

UMIK PRIZADETEGA 

PREBIVALSTVA 

Izvedba umika na varno lokacijo po določitvi 

vodje intervencije 

Vodja intervencije 

Poveljnik CZ občine 

POŽARNA STRAŽA 
Ocena potreb za izvedbo požarne straže Vodja gasilske intervencije 

Izvajanje vseh nalog ˝požarne straže˝ PGD 

 

 

8.4.4 Požari na prometnih sredstvih 

 

ZAŠČITNI UKREP NALOGE  IZVAJALCI 

ZAVAROVANJE 

LOKACIJE IN/ALI 

OBMOČJA 

- Fizično in tehnično zavarovanje, lokacije 

in/ali območja požara 

- Preprečitev dostopa nepooblaščenim 

osebam in sredstvom 

JGS 

Vodja gasilske intervencije 
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8.5. Sile, sredstva in viri za izvajanje nalog 
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ZAŠČITNI UKREP NALOGE  IZVAJALCI 

GAŠENJE POŽAROV V skladu z operativnimi načrti PGD 
JGS  

ReCO 

REŠEVANJE LJUDI IN 

ŽIVALI 

- Reševanje iz objektov in ogroženih območij 

- Reševanje iz višin in objektov 

JGS  

Tehnično reševalne enote CZ 

PRVA MEDICINSKA 

POMOČ 
Prva pomoč poškodovanim 

Zdravstvene organizacije  

Enote prve pomoči CZ 

VETERINARSKA POMOČ Veterinarska pomoč živalim Veterinarska postaja Kranj 

ODSTRANJEVANJE IN 

POKOPI KADAVROV 

- Popis kadavrov  

- Organizacija in izvedba odvoza  

- Sežiganje in pokopi 

Veterinarske organizacije 

REŠEVANJE 

PREMOŽENJA 

- Reševanje predmetov in premoženja iz 

objektov ali območja požara  

- Umik premoženja na varno lokacijo  

- Zaščita in varovanje premoženja 

JGS  

Tehnično reševalne enote CZ  

Vodja intervencije  

ŠCZO 

Policija 

POSEBNI PREVENTIVNI 

TEHNIČNI UKREPI 

Izvedba potrebnih ukrepov za zavarovanje 

ljudi, materialnih dobrin in objektov 

Vodja intervencije  

Poveljnik CZ občine 

OSKRBA GASILSKE 

REŠEVALNE SLUŽBE 

- Oskrba gasilcev s prehrano  

- Zagotavljanje goriva  

- Oskrba z dodatnimi silami  

- Intervencijska popravila gasilske tehnike 

JGS  

ŠCZO 

ReCO 

VAROVANJE 

PREMOŽENJA PRED 

POŽAROM 

- Varovanje objektov in območja nesreče 

pred širitvijo požara  

- Varovanje objektov in območja nesreče 

pred eksplozijami in ostalimi verižnimi 

nesrečami 

JGS  

Vodja intervencije 

IZVAJANJE DRUGIH 

SPLOŠNO REŠEVALNIH 

NALOG 

- Splošne operativne naloge reševanja in 

pomoči prizadetih  

- Zagotavljanje gradbene mehanizacije  

- Zagotavljanje tehnične opreme za izvedbo 

operativnih nalog  

- Logistika 

JGS  

Vodja intervencije  

Poveljnik CZ občine  

ŠCZO 

UREJANJE PROMETA Glej točko 8.2.1 Glej točko 8.2.1 

 

 

8.6. Nosilci posameznih nalog 
 

Način izvedbe ter potek zaščitno reševalnih nalog izvajajo: 

 

poklicne strukture: - Zdravstveni dom Kranj 

   - regijski center za obveščanja ReCO Kranj 

 

vodstvene strukture: - občinska uprava, ŠCZO 

 

prostovoljne sile:  - gasilske enote prostovoljnih GD 

 

Ostale naloge izvajajo lokalni gasilci in občani iz ogroženega območja, a po določitvi gasilskega poveljnika na 

ogroženem območju. 

 

P-200 – Seznam pooblaščenih gradbenih podjetij z gradbeno mehanizacije 

 

P-201 – Pregled odlagališč za odpadni gradbeni in drugi material 

 

D-202 – Program urjenja, usposabljanja in vaj 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

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

njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.  

 Občani so dolžni spoštovati prepoved kurjenja in sežiganja ob razglašeni veliki požarni ogroženosti 

naravnega okolja, 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 sami tega ne zmorejo morajo poiskati pomoč.  

 Pri organiziranem vključevanju občanov v izvajanje nalog ZRP le ti upoštevajo navodila vodje 

intervencije in drugih vodstvenih organov ZRP. Opravljajo lahko le manj zahtevne in enostavne 

naloge ZRP.  

 

Pri tem imajo pomembno vlogo poverjeniki za CZ ter informacijski center, ki jih ustanovi občina. V 

informacijskih centrih se organizira in izvaja dejavnost, ki prispeva k normalizaciji razmer na prizadetem 

območju. Občina po potrebi organizirajo tudi ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo 

prostovoljci, zlasti psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in 

reševanja ter drugi.  

 

Na prizadetem območju nudijo pomoč prizadetim oziroma ogroženim prebivalcem aktivisti Območnega 

združenja RK, Center za socialno delo,..  

 

Pomembno vlogo imajo poverjeniki za Civilno zaščito v občini, ki organizirajo in izvajajo dejavnost, ki 

prispeva k ureditvi razmer. 

 

D-06 – Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

 

 

9.1. Rešitev za učinkovito osebno in vzajemno zaščito 
 

Gospodarske družbe in druge organizacije morajo zagotoviti pogoje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite 

delavcev ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe.  

 

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu izdelujejo, uporabljajo, skladiščijo ali 

prevažajo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline ali opravljajo drugo dejavnost, ki 

predstavlja nevarnost za nastanek požara, morajo pripraviti svojo oceno ogroženosti ter načrt  zaščite in 

reševanja, zagotoviti obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih, organizirati potrebne sile za zaščito in reševanje 

ter sofinancirati sorazmeren del priprav lokalne skupnosti glede na obseg in stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča 

njihova dejavnost. 

 

D-100 –Navodila prebivalcem za ravnanje ob potresu  

 

D-08 – Navodilo za uporabo pitne vode 

 

D-04– Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

 

D-09 – Program usposabljanja, urjenja in vaj 
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

10.1. Razlaga pojmov 
 

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. Požar 

je vsak ogenj, ki je nastal zunaj kontroliranega ognjišča, ali ogenj, ki se je od tod razširil in se lahko naprej 

razvija z lastno močjo, pri tem pa povzroči materialno škodo. 

 

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, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo. 

 

NARAVNE NESREČE so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled 

pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in 

druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. 

 

DRUGE NESREČE so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, 

porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge ekološke ter industrijske 

nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje. 

 

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

nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 

 

OGROŽENOST je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno od kulturnih, 

moralnih in ekonomskih vrednost v posamezni družbi. Je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, 

premoženja, kulturne dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč. 

 

ŠKODA, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške intervencij in ukrepov, s 

katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče. 

 

PREVENTIVNI UKREPI so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreče, oziroma ukrepi, s 

katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče. 

 

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov 

ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni ali 

drugi nesreči. 

 

SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ obsegajo zaščitno ter reševalno opremo in orodje, 

zaklonišča in druge zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skladišča, prevozna sredstva, 

telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč. 
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10.2. Razlaga okrajšav 
 

CORS   Center za obveščanje RS 

CZ   Civilna zaščita 

ŠCZO   Štab civilne zaščite občine 

GE   Gasilska enota 

PGD   Prostovoljno gasilko društvo 

GZ   Gasilska zveza 

JGS   Javna gasilska služba 

RS   Republika Slovenija 

MTS   Materialno tehnična sredstva 

OKC PU  Operativno-komunikacijski center policijske uprave  

ReCO   Regijski center za obveščanje 

RKB   Zaščita radiološko-kemična in biološka zaščita 

RK   Rdeči križ 

KORK   Krajevni odbor Rdečega križa 

URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

VURS   Veterinarska uprava Republike Slovenije 

ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 

ZiR   Zaščita in reševanje 

ZARE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

GIS UJME  geografsko informacijski sistem zaščite in reševanja 

ZGas   Zakon o gasilstvu 

ZVNDN   Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

11.1. Seznam  prilog 
 

           11.1.1. Skupne priloge 
 

P – 01   Seznam poveljnika, namestnika in članov ŠCZO 

P – 03   Pregled sil za zaščito in reševanje in pomoč 

P – 04   Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 05   Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 06   Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 07   Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 10   Pregled gradbenih organizacij 

P – 11   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 12   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 13   Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb 

P – 14   Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode 

P – 15   Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči 

P – 18   Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedbah alarmiranju in napotke za izvajanje 

zaščitnih ukrepov 

P – 19   Radijski imenik sistema zvez zare, zare + 

P – 20   Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P – 21   Pregled objektov, kjer je možno 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, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite, reševanje   in 

pomoč 

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 – 32   Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 33   Seznam članov  komisije za ocenjevanje škode 

P – 34   Prosto 

 

 

11.1.2. Posebne priloge 

 

P -  100  Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo  Občinskega načrta zaščite in reševanja ob požaru za 

Občino Šenčur 

P – 101  Prosto 
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11.2. Seznam  dodatkov  
 

11.2.1. Skupni dodatki 
 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot GPO Občini Šenčur 

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kranj 

D - 04 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 06 Navodila za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 08 Navodila za uporabo pitne vode     

D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode 

D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 12 Delovna karta  

D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode   

D - 14 Navodila o alarmiranju  

D - 16 Prosto  

 

 

11.2.2. Posebni dodatki 
 

D - 100 Navodila prebivalcem za ravnanje ob požaru 

D - 102 Prosto 
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12. VIRI IN UPOŠTEVANA ZAKONODAJA 
 

Upoštevani zakoni, pravilniki in drugi viri 

 

 Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 2.0, 2007,  

 Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske, verzija 7.0, Uprava RS za 

zaščito in reševanje, Štab CZ za Gorenjsko 

 Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06), 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), 

 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1 in 120/08 Odl. US), 

 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 5/97, 31/04),  

 Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Ur. list RS, št. 39/95), 

 Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012), 

 Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/06), 

 Zavod za gozdove Slovenije (Ocena požarne ogroženosti gozdov), 

 


