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1. ZNAČILNOSTI NESREČE
1.1. NESREČA ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT
Načrt zaščite in reševanja ob požarih je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94, 33/00 in 87/00 , 51/06), zakona o varstvu pred požarom ( Ur. List RS št
3/07 ) in zakona o gasilstvu ( Ur. List RS št. 113 / 2005 in v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02 in 17/02 in 17/06), ter oceno požarne varnosti občine Sveti
Tomaž, s splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi.
Načrt je izdelan za področje požarnega varstva v naravnem okolju, naseljih in v prometu.
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.
Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru.
1.1.1. Vrste požarov:
Vrste požarov opredeljujejo sredstva, ki so predmet požara, tako imamo požare v naravnem okolju,
požare v naseljih in požare na prometnih sredstvih. Po obsegu so lahko požari mali, srednji, veliki in
katastrofalni. Prav tako obstaja v vsaki opredeljeni varianti še nadaljnja notranja struktura požarov.
Požari v naravnem okolju so običajno povezani z nenadzorovanimi kurjenji v naravi, posebej v
pomladnih mesecih, s povečano požarno ogroženostjo v sušnih letnih mesecih, ter zaradi malomarnosti in
vandalske naravnanosti skozi vse leto.
Požari v naseljih so povezani s tipi vaškega 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.
1.1.2. Značilnosti požarov:
So odvisne od vrste požarov, od obsega požara, predvsem pa od vzrokov. Požari v naravnem okolju
predstavljajo povečano nevarnost v sušnem obdobju in spomladi, medtem, ko v firmah beležimo nekaj
večjih požarov v večjih firmah in z izredno gospodarsko škodo. Tako je večino požarov nastalo zaradi
malomarnosti, neprevidnosti in nevednosti, sledijo požari, ki so namerno povzročeni, medtem, ko so druge
kategorije zastopane v manjšem številu.
1.1.3. Požari v občini Sveti Tomaž
Viri požarne ogroženosti so požari v naravi, požari v objektih in požari na prometnih sredstvih.
V urbanem delu ni ogroženih travniških in gozdnih površin oz. so primerno hortikulturno urejene,
vzdrževane in negovane. Ker ne gre za strnjene travniške ali gozdne površine lahko malomarnost ali
namerni požig povzročita majhne omejeni požar, ki se ne more razširiti in ogroziti okolice.
Industrijski oz. Gospodarski objekti v občini Sveti Tomaž ne predstavljajo požarnega ogrožanja
naravnega okolja, temveč le kroga podjetja z zaposlenimi in neposredno okolico.
V občini Sveti Tomaž se nahaja ali vodi skozi njo manjše število lokalnih cestnih komunikacij, ki ne
predstavljajo požarne ogroženosti, razen v primeru prevoza požarno nevarnih snovi, kar pa je pogost
primer na naslednjih relacijah in komunikacijah:
♦ Sveti Tomaž –
♦ Sveti Tomaž ♦ Sveti Tomaž –
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1.1.4. Prostovoljna gasilska društva v Občini Sveti Tomaž
Na območju občine Sveti Tomaž delujejo ( 4 ) prostovoljna gasilska društeva..
Vsa gasilska društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Sveti Tomaž. .
Na osnovi Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč in statuta občine Sveti Tomaž, je bila v letu 17.6.2008 sprejeta
kategorizacije PGD občine Sveti Tomaž. Na tej osnovi so se PGD razvrstila v naslednje kategorije:

- PGD Koračice
- PGD Trnovci
- PGD Pršetinci
- PGD Savci

II. kategorija
I. kategorija
I. kategorija
I. kategorija

PGD Koračice je na podlagi sklepa z dne: 17.6.2008 razvrščena v II. kategorijo. Gasilska služba
obsega alarmiranje, gašenje in reševanje ob požarih, zaščito in reševanje oseb ter premoženja ob naravnih
in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, preventivne
naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,
reševanja iz ruševin in plazov, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanja ob nesrečah na cesti
ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja.PGD Koračice opravlja javno gasilsko službo na
območju:
-

Naselja Koračice, Sv. Tomaž, Rakovci ( del ), Gradišče, Mala vas, Zagorje

PGD Trnovci je na podlagi sklepa z dne 17.6.2008 razvrščeno v I. kategorijo. PGD opravlja lokalno
javno gasilsko službo na naslednjem območju:
- Naselja Trnovci, Rucmanci, Mezgovci, Senčak

PGD Pršetinci je na podlagi sklepa z dne 17.6.2008 razvrščeno v I. kategorijo.PGD opravlja lokalno
javno gasilsko službo na naslednjem območju:
- Naselja Pršetinci, Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Senik

PGD Savci je na podlagi sklepa z dne 17.6.2008 razvrščeno v I. kategorijo. PGD opravlja lokalno
javno gasilsko službo na naslednjem območju:
- Naselja Savci, Bratonečice, Sejanci, Senčak

1.1.5. 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. OBSEG NAČRTOVANJA
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2.1. Temeljne ravni načrtovanja
Temeljni načrt zaščite in reševanja je občinski načrt.
Požarne in druge operativne načrte varstva pred požari izdelajo podjetja in organizacije na podlagi
zakonodaje s področja varstva pred požari, varstva in zdravja pri delu in drugih področij.
Vsako PGD občine Sveti Tomaž izdela operativne načrte za izvajanje nalog PGD. Poveljstvo GZ te načrte
potrdi.
2.2. Načela zaščite, reševanja in pomoči
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob požarih: pri zaščiti in reševanju je občina dolžna
uporabiti najprej svoje sile in sredstva in le če te ne zadoščajo, niti ni zadostno vključevanje sil in sredstev
sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje država. Znotraj občine veljajo pravila postopnosti od
aktiviranja krajevno pristojne enote, sledi osrednja enota in nato druge enote, glede na potrebe.
Načelo preventive ob požarih: 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 nastanku požara 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 je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z nevarnostjo za
nastanek požarov kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in za odpravljanje posledic nesreč.
Načelo pravice do varstva ob požarih: po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri požarih 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.
Obseg planiranja dejavnosti zajema nivo lokalne skupnosti.
Ne glede na globalni nivo zajema operativni načrt požarnega varstva nivo poveljstva GZ Sveti Tomaž,
ter nivoje lokalno pristojnih PGD; odgovorno za delovanje v mejah naselij, ki so zajeta v načrtu.
Hkrati imamo osrednjo gasilsko enoto PGD Koračice, ki deluje zraven svojega teritorialnega nivoja
tudi na nivoju cele lokalne skupnosti.
Hkrati načrti požarnega varstva predvidevajo medsebojno pomoč znotraj meja lokalne skupnosti, kot
tudi izven meja lokalne skupnosti.
Glede pristojnosti zagotavljanja požarne varnosti lokalna skupnost zagotavlja v skladu z zakonom o
požarnem varstvu vsem občanom enake pogoje požarne varnosti.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Koncept zaščite, reševanja in pomoči je zasnovan na oceni ogroženosti, na obstoječi organiziranosti
gasilske organizacije in prisotnih virih gasilnih sredstev v občini Sveti Tomaž
Sistem aktiviranja sil za zaščito in reševanje je zasnovan preko sistema ZA-RE z izhodiščem, da se v fazi
aktiviranja uporabi čim manj časa in z nalogo, da se aktivirajo najprimernejše sile.
Čas, kot kriterij učinkovitosti zmanjšujemo z neposrednim alarmiranjem iz 112, z alarmiranjem preko
pozivnikov, z aktiviranjem krajevno pristojnega PGD, ki je najbližje mestu intervencije, z aktiviranjem
osrednje enote oz. tistih enot, ki imajo ustrezna zaščitna in reševalna sredstva.
Zaščita in reševanje temelji na principu avtonomnega gasilskega delovanja in poveljevanja z vsemi
možnostmi skupnega delovanja z drugimi silami ZiR in vodenjem preko štaba CZ občine Sveti Tomaž.
1. Samostojno gasilsko aktiviranje v skladu z načrti gasilske organizacije, po sistemu gasilskega
vodenja in poveljevanja, se opredeli kot klasična gasilska intervencija.
2. Delovanja gasilcev v sistemu zaščite in reševanja, kjer gasilci opravljajo naloge gašenja in
reševanja s samostojnim vodenjem ali v sistemu kombiniranega vodenja intervencije v okviru
štaba CZ občine Sveti Tomaž.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž
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3.1.1. Izvedba zaščite in reševanja ob požarih V OBJEKTIH in požarih V NARAVI

POŽAR
3.1.1.1

OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE
KRAJEVNIH PGD
OKC

3.1.1.2

OCENA POTREB PO
DODATNI POMOČI
GASILSKIH ENOT
3.1.1.3
Pomoč - DA

Pomoč - NE

Dodatno aktiviranje PGD
3.1.1.4

Ocena potreb po
pomoči štaba CZ
3.1.1.5

občine Sv.
Tomaž

ZAGOTAVLJANJE
DODATNE POMOČI,
ZAŠČITNI IN REŠEVALNI
UKREPI

3.1.1.6

GASILSKA STRAŽA
3.1.1.7.

POROČILO
3.1.1.8.
SHEMA: Izvedbe zaščite in reševanja ob požarih V OBJEKTIH in požarih V NARAVI
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3.1.1.1
Požar
Obvestilo o požaru posreduje v PGD Koračice ReCO, policijska postaja Ormož, OKC in prijavitelji
neposredno.

3.1.1.2
Obveščanje in aktiviranje krajevnih PGD
O aktiviranju PGD odloči dežurni v RECO Ptuj. Aktivira se krajevno pristojno društvo.
Če gre za večji požar (stanovanjski objekt, gospodarsko poslopje, požar v naravi, ipd), dežurni gasilec
aktivira takoj tudi PGD Koračice
Takoj ko PGD prejmejo obvestilo o aktiviranju, se javijo PGD Koračice in z PGD uskladijo svoj izvoz.
Aktiviranje reševalcev, OKC (policije) in drugih služb (elektro, vodovod, ipd) se izvede preko dežurnega v
OKC Ptuj na zahtevo vodje intervencije.

3.1.1.3
Ocena potreb po dodatni pomoči gasilskih enot
Potrebo po dodatnih silah in sredstvih, ter nujnost evakuacije oceni vodja intervencije.
Intervencijo vodi krajevno pristojno PGD.

3.1.1.4
Dodatno aktiviranje PGD
Aktiviranje dodatnih sil in sredstev aktivira vodja intervencije.

3.1.1.5
Ocena potreb po pomoči SSOZiR občine Sveti Tomaž

3.1.1.6
Če gre za večji požar, požar na pomembnih ali nevarnih objektih, če je potrebna gradbena in druga
mehanizacija, če vodja intervencije oceni, da lahko SSO občine Sveti Tomaž podpre delovanje gasilske
javne službe s pomočjo pri koordiniranju aktivnosti različnih služb, logistiki, odnosih z javnostjo ali kako
drugače, potem preko

Zagotavljanje dodatne pomoči, zaščitni in reševalni ukrepi
SSO za zagotovitev gradbene in druge mehanizacije sam aktivira pogodbena podjetja.
SSO po presoji obvešča PCZ. PCZ odloča o alarmiranju štaba CZ občine Sveti Tomaž.
Vodja intervencije odloči o nujnosti aktiviranja PGD z opremo in moštvom, ki je potrebna za gašenje in
reševanje.
Aktiviranje reševalcev, policije in drugih služb (elektro, vodovod, ipd) se izvede preko dežurnega gasilca v
PGD Koračice na zahtevo vodje intervencije.

3.1.1.7.
Gasilska straža
Potrebo po gasilski straži oceni vodja intervencije.
Dežurni gasilec osrednjega gasilskega društva PGD Koračice aktivira krajevno pristojno PGD.

3.1.1.8.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž
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Poročilo
3.1.2. Izvedbe zaščite in reševanja ob NEVARNOSTI POŽAROV V NARAVI

DOKUMENTACIJA
POSTOPEK
ODGOVORNOST

DIAGRAM POTEKA

Razglasitev povečane
požarne ogroženosti
naravnega okolja

D -1

Organiziranje opazovanja,
obveščanja, požarne straže

3.1.2.3

Obveščanje prebivalcev,
lastnikov in upravljavcev gozdov
in drugih zemljišč

URSZR
Župan občine
S
Medobčinski inšpektorat
Gasilsko poveljstvo
ReCO ptuj

Posredovanje zadolžitev
izvajalcem

Gasilsko poveljstvo

Vzpostavitev povečane
pripravljenosti

Poveljniki PGD

Obhodi požarnih okolišev

Poveljniki PGD

3.1.2.4

Postopki PGD
3.1.2.5
Postopki PGD

3.1.2.1.

3.1.2.2.
D -3,6

D -3

PRIMARNA

3.1.2.6
Preklic povečane
požarne ogroženosti

D -5

URSZR

3.1.2.7.
Obveščanje prebivalcev,
lastnikov in upravljavcev gozdov
3.1.2.8
in drugih zemljišč
3.1.2.1.
1.3.2.9.

Izdelava poročil o
izvedenih aktivnosti

ReCO Ptuj

Poveljniki PGD

Razglasitev povečane požarne ogroženosti naravnega okolja
Razglasitev velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja skladno z razvojem razmer v naravi
oziroma na podlagi Hidrometeorološkega zavoda Slovenije objavi URSZR ali župan občine Sveti Tomaž.
RECO Ptuj o razglasitvi, ki jo objavi URSZR in velja za območje občine Sveti Tomaž, obvesti,strokovno
službo občine(SSO), Gasilsko zvezo Sveti Tomaž, organizacije, podjetja in zavode po svojih načrtih.

3.1.2.2.
Organiziranje opazovanja, obveščanja, požarne straže
Strokovna služba občine (SSO) in RECO Ptuj preko javnih medijev obvesti prebivalce, lastnike in
upravljavcev gozdov in drugih zemljišč.
Požarno stražo organizira poveljnik GZ Sveti Tomaž v sodelovanju s SSOZRiP in Medobčinskim
inšpektoratom.

3.1.2.3
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Obveščanje prebivalcev, lastnikov in upravljavcev gozdov in drugih zemljišč
Strokovna služba občine Sveti Tomaž preko javnih medijev obvesti prebivalce, lastnike in upravljavce
gozdov in drugih zemljišč o objavljenem razglasu. Obvestila vsebinsko in terminsko (njihovo intenziteto)
prilagaja razmeram in trajanju razglasa. Po potrebi posreduje prebivalcem dodatna opozorila in navodila za
ravnanje.

3.1.2.4
Posredovanje zadolžitev izvajalcem
Strokovna služba občine Sveti Tomaž in gasilsko poveljstvo GZ Sveti Tomaž pisno posreduje zadolžitve v
zvezi z izvajanjem požarne straže izvajalcem.
Poveljnik GZ vodi in je odgovoren za izvajanje zadolžitev.
Poveljniki PGD vodijo izvajanje požarne straže društva na svojem požarne rajonu (okolišu).

3.1.2.5
Vzpostavitev povečane pripravljenosti
PGD v času razglasa zagotavljajo stalno dosegljivost odgovornih oseb in večjo pripravljenost gasilske
operative.
Poveljniki PGD preverijo dosegljivost operativnih članov društva, preverijo opremo in druga sredstva in
zagotovijo povečano stopnjo pripravljenosti operativnih članov društva. Število operativnih članov društva,
ki so v povečani stopnji pripravljenosti mora zadostovati za en izvoz.

3.1.2.6
Obhodi požarnih okolišev
Obhode izvajajo PGD.
Poveljniki PGD organizirajo obhode ogroženih območij na operativnem območju svojega društva. Ob izvozu
morajo s seboj imeti opremo za gašenje začetnih požarov. O vsakem izvozu obvestijo PGD Koračice in
vodijo posebno evidenco.

3.1.2.7.
Preklic povečane požarne ogroženosti naravnega okolja
Preklic požarne ogroženosti sprejme URSZR.
Občina Sveti Tomaž o preklicu, ki jo objavi URSZR in velja za območje občine Sveti Tomaž, obvesti Službo
za SSO Sveti Tomaž, GZ Sveti Tomaž, organizacije, podjetja in zavode po svojih načrtih.

3.1.2.8
Obveščanje prebivalcev, lastnikov in upravljavcev gozdov in drugih zemljišč
Strokovna služba občine Sveti Tomaž preko javnih medijev obvesti prebivalce, lastnike in upravljavce
gozdov in drugih zemljišč o objavljenem preklicu razglasa.

3.1.2.9.
Izdelava poročil o izvedenih aktivnosti
Na podlagi evidence opravljenih opazovanj in povzetih ukrepih v času razglasa PGD izdelajo poročilo in ga
posredujejo GZ. GZ izdela zbirno poročilo in ga posreduje strokovni službi občine Sveti Tomaž.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž

11
Požar
______________________________________________________________________________
Priloga
D -1
P- 01/1
P- 01/3
P-03
P- 04
P-04/3
P-05

Vsebina
Načrt dejavnosti občine ob naravnih in drugih nesrečah
Seznam vodilnih oseb v občini, ki jih ReCO obvešča ob pojavu naravnih in drugih
nesreč
Organizacijska shema štaba CZ občine Sveti Tomaž
Podatki o gasilskih enotah občine Sveti Tomaž
Podatki o službah, podjetjih in drugih organizacijah pomembnih za izvajanje nalog
ZRiP
Pogodbene organizacije in društva
Evakuacija - namestitev

3.1.3. Izvedba zaščite in reševanja ob POŽARIH NA PROMETNIH SREDSTVIH

POŽAR
3.1.3.1.

OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE
PGD V OBČINI SVETI TOMAŽ

3.1.3.2.

INTERVENCIJA
3.1.3.3.

Ocena potreb po
dodatni pomoči PGD
3.1.3.4.

3.1.3.5.

Pomoč - NE

Pomoč - DA
Vzpostavitev povečane
pripravljenosti
POROČILO

3.1.3.1.
POŽAR
Obvestilo o požaru na prometnih sredstvih posredujejo v PGD Koračice, ReCO, policijska postaja, OKC ali
prijavitelji neposredno.

3.1.3.2.
Obveščanje in aktiviranje PGD koračice
Dežurni operativec v RECO Ptuj aktivira PGD Koračice.
Dežurni gasilec obvesti krajevno PGD.

3.1.3.3.
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INTERVENCIJA
Gašenje, reševanje

3.1.3.4.
Ocena potreb po dodatni pomoči PGD
Potrebo po dodatnih silah in sredstvih oceni vodja intervencije. Aktiviranje krajevnega PGD izvede vodja
intervencije v PGD Koračice.

3.1.3.5.
V primeru večje nesreče, kjer je udeleženo večje število vozil, oz. nesreče, kjer je nevarnost razlitja
vnetljive snovi, se vzpostavi v krajevnih PGD stanje povečane pripravljenosti.
Alarmiranje oz. obveščanje izvede gasilec v PGD Koračice.

3.2. UPORABA NAČRTA

Načrt se aktivira po prejetem obvestilu o požaru in ob razglašeni požarni ogroženosti
naravnega okolja.

Priloga
D -1
P- 1/1
P- 1/3
P-03
P- 04
P - 08

Vsebina
Načrt dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah
Seznam vodilnih oseb v občini, ki jih ReCO obvešča ob pojavu naravnih in drugih
nesreč
Organizacijska shema štaba CZ občine Sveti Tomaž
Podatki o gasilskih enotah občine Sveti Tomaž
Podatki o službah, podjetjih in drugih organizacijah pomembnih za izvajanje nalog
ZRiP
Aktiviranje sil in sredstev za ZiR

4. OPAZOVANJE, ALARMIRANJE, OBVEŠČANJE IN OPOZARJANJE
4.1. OPAZOVANJE NEVARNOSTI
Te naloge organizirajo PGD ob razglašeni požarni ogroženosti naravnega okolja, na javnih in drugih
prireditvah ter po požaru, v obliki požarne straže.

4.2. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV
RECO Ptuj o dogodku obvesti osrednjo enoto PGD Koračice
O obveščanju odgovornih oseb v Občini Sveti Tomaž odloča vodja intervencije.
Obveščanje izvede gasilec PGD Koračice .
O obveščanju izvajalcev nalog CZ Občine Sveti Tomaž odloča župan , direktor občinske uprave občine Sveti
Tomaž, kateri tudi aktivira posamezno enoto:
Aktivira se preko:
-

telefonsko, po seznamu;
sklic z mobilizacijskimi pozivi preko kurirske službe
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4.3. ALARMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

I. Obveščanje javnosti ob razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja
Po objavljenem razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja, strokovna služba ZRiP občine Sveti
Tomaž spremlja razmere in odzivnost občanov, ter skladno z ugotovljenim stanjem po potrebi pristopi k
dodatnemu obveščanju občanov s ciljem povečanja samozaščitnega delovanja prebivalcev.
Obvestila se prilagaja konkretni situaciji in zajemajo predvsem informacijo o:

•
•
•
•
•

razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja ,
o nevarnostih za človeka, premoženje in okolje,
uveljavljenih preventivnih ukrepih,
protipožarnih preventivnih samozaščitni ukrepih občanov in ravnanju ob opažanju požara,
do kdaj bo trajalo tako stanje.
Priloga
P – 09/2

Vsebina
Kako ravnamo ob požaru v naravi

II. Obveščanje javnosti ob velikem požaru
Obveščanje širše javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizira v kolikor le - to traja
daljši čas. Odločitev o tem sprejme poveljnik štaba CZ Občine Sveti Tomaž.
Informacijsko dejavnost organizira in usklajuje služba za stike z javnostjo občine Sveti Tomaž - svetovalec
štaba CZ občine Sveti Tomaž za informiranje, ki s tem namenom :
• organizira in vodi tiskovno središče,
• organizira in vodi novinarske konference,
• pripravlja skupna sporočila za javnost,
• spremlja poročanje domačih in tujih medijev in pripravlja izvlečke.

Po večjem požaru javnost obvešča PCZ in župan občine Sveti Tomaž. Obvestilo pripravi strokovna služba
občine Sveti Tomaž skupaj z poveljstvom GZ .

Aktivnost

Izvajalec

priprava obvestila
odgovornost za obvestilo
pošiljanje obvestila

strokovna služba občine,
poveljstvo GZ
PCZ, poveljnik GZ
SZR

Priloga

Opomba

D – 6.

Ob požaru se za takojšnje posredovanje nujnih sporočil in navodil občinskih organov za
javnost, uporabijo elektronski mediji:
Vsa sporočila in navodila občanom se posredujejo tudi vsem ostalim medijem.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž
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4.4. Opozarjanje na preteče nevarnosti
O pretečih nevarnostih in v primeru, ko je treba nujno evakuirati prebivalce iz ogroženega območja ali
zgradbe ob požaru, o opozarjanju in obveščanju ogroženih in prizadetih prebivalcev odloča vodja
intervencije.

Izvajanje opozarjanja, obveščanja in alarmiranje ogroženih ljudi :
Način obveščanja
preko zvočnikov na intervencijskih vozilih
preko megafonov iz gasilskih vozil
s trkanjem in zvonjenjem na stanovanjih
obvestila preko elektronskih medijev

Izvajalec
gasilci, policija
gasilci,
gasilci,
ReCO,
gasilci

Opomba

zahtevo na ReCO posreduje
vodja intervencije

Ob večjem požaru, ko se v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči vključijo občinski organi, je za
opozarjanje in obveščanje odgovorna občina.
Občinski organi, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan, poveljnik CZ občine), v ta namen
vzpostavijo neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in
odzivanje na njihove odločitve. S tem namenom občina ogroženim prebivalcem redno posreduje
informacije, ki jih prilagaja konkretni situaciji, in sicer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o razmerah na prizadetem območju,
o nevarnostih za človeka, premoženje in okolje,
o tem, kaj se dogaja s poškodovanimi,
kako dolgo bo trajal težaven položaj,
kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela,
način izvajanja osebne in vzajemne zaščite,
kako naj sodelujejo z občinskimi organi in organi reševanja pri odpravljanju posledic,
kje lahko dobijo dodatne informacije,
in o drugem.

Te informacije občina Sveti Tomaž posreduje preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne načine.
Za dodatne informacije lahko objavi posebno telefonsko številko svetovalne službe.

Priloga
P – 02/1
P – 02/2

Vsebina
Pregled sredstev javnega obveščanja
Seznam oseb v občini Sveti Tomaž, zadolženih za stike z javnostjo

4.5. Navodilo o alarmiranju

Uporaba alarmnih znakov je dovoljena le za obveščanje in opozarjanje prebivalcev, kadar:

-

jih je treba opozoriti na bližajočo se nevarnost; npr. da požar zajema tudi nesrečo z nevarnimi
snovmi, ki utegne ogroziti prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki ga v prvi fazi
določi vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite ali druga pristojna oseba;
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-

jih je treba opozoriti na neposredno nevarnost; npr. da požar vključuje tudi nesrečo z nevarnimi
snovmi, ki bo ogrozila ali ogroža prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki ga v
prvi fazi določi vodja intervencije ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite ali druga pristojna oseba (npr.
zapreti in zatesniti okna in druge odprtine v stanovanju ter ostati v njem; takoj zapustiti območje, ki ga
definira vodja intervencije ali druga pristojna oseba).

Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukažejo:

-

vodja intervencije,
poveljnik Civilne zaščite občine Sveti Tomaž ali njegov namestnik.

Pristojni svoj ukaz prenesejo na RECO Ptuj oz. PGD Koračice
V ukazu določijo:

-

kateri znak za alarmiranje se naj uporabi,
razlog za uporabo znaka za alarmiranje,
navodilo za ravnanje prebivalcev.

ReCO je dolžan razlog in navodilo takoj posredovati v objavo javnim medijem po svojem načrtu.
Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal ukaz o uporabi znaka za alarmiranje dolžan na ReCO, oz.
osrednjo enoto PGD Koračice

-

izdati ukaz za uporabo znaka "konec nevarnosti",
objaviti navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev.

Priloga
P – 02/1
P – 03/5-2
P – 01/3
P- 11

Vsebina
Pregled sredstev javnega obveščanja
Seznam odgovornih oseb v PGD občini Sveti Tomaž
Organizacijska shema štaba CZ občini Sveti Tomaž
Alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
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5. SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI
5.1. Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog ZRiP

ORGANI IN ORGANIZACIJE
IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI

OBČINSKI ORGANI

ŽUPAN

OBČINSKE SILE ZRiP

ORGANI OBČINE
SVETI TOMAŽ

Organi CZ

Enote in
službe CZ

Poveljnik OŠ
CZ

Služba za
podporo

Prostovoljne
sile
GZ Sveti Tomaž
PGD Koračice
PGD Trnovci
PGD Pršetinci
PGD Savci

nam.
poveljn.OŠCZ

Štab CZ občine
Sveti Tomaž

Enota za
administrativno
tehnično podporo

Poklicne sile

Komunalno pod.
Ormož
Ambulanta ZD
Ormož

Policijska postaja
Ormož

El. Maribor.
PE Ptuj

Karitas

Rdeči križ

5.1.1. Pregled gasilskih društev in pregled njihovega operativnega področja
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SLIKA

Priloga
pp
p
p

OPRETAIVNO DELOVANJE

Vsebina

PGD Koračice
PGD Trnovci
PGD Pršetinci
PGD Savci
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5.1.2. Druge sile sistema ZRiP občine Sveti Tomaž

Priloga
P – 1/3
P – 03/5-2
P – 04
P – 07/6-

Vsebina
Organizacijska shema štaba CZ občine Sveti Tomaž
Podatki o strokovni službi občine Sveti Tomaž
Podatki o službah, podjetjih in drugih organizacijah pomembnih za izvajanje nalog
ZRiP
Pogodbene organizacije in društva

5.2. MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA
5.2.1. PGD občine Sveti Tomaž

Priloga
pp
p
p

TEHNIČNA OPREMLJENOST
PGD Koračice
PGD Trnovci
PGD Pršetinci
PGD Savci

Vsebina

5.2.2. Druge sile sistema ZRiP Občine Sveti Tomaž

Priloga
P – 14 /3
P – 04/1

Vsebina
Materialno tehnična sredstva CZ občine Sveti Tomaž
Seznam humanitarnih organizacij

5.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA
Prostovoljnim gasilskim društvom občine Sveti Tomaž se s proračunom občine Sveti Tomaž zagotavljajo
sredstva za celovito delovanje v skladu s predlogi Odbora za požarno varnost.
V primeru posebno velikih požarov, ki terjajo večdnevne aktivnosti ZRiP, angažiranje večjih delov sistema
ZRiP občine Sveti Tomaž, kjer so poškodovane ali uničene večje količine opreme in sredstev ZRiP, se ti
stroški pokrivajo iz sredstev rezerv proračuna občine Sveti Tomaž in Republike Slovenije. O tem odloča
župan na predlog komisije za ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč v občini Sveti Tomaž.
6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1. ZAČETNO AKTIVIRANJE
PGD Občine Sveti Tomaž
Začetno aktiviranje PGD izvede osrednje gasilsko društvo PGD Koračice takoj po prejetem obvestilu o
nesreči – dogodku po naslednjem postopku:
♦ PGD Koračice na območju celotne občine Sveti Tomaž se aktivira vedno ob obvestilu o večjem požaru,
nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in ob drugih potrebah po tehničnih
intervencijah.
♦ Pri požaru na vseh ostalih območjih v občini Sveti Tomaž istočasno z aktiviranjem PGD Koračice poleg

tihega aktiviranja izvede še alarmiranje krajevno pristojno PGD (aktiviranje s sirenami) preko sistema
daljinskega proženja siren.
Reco Ptuj alarmira PGD občine Sveti Tomaž na zahtevo vodje intervencije preko pozivnikov, sirene kjer ni
daljinskega vklopa se sprožijo iz posameznega PGD.
6.2. NAKNADNO AKTIVIRANJE
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O naknadnem aktiviranju (alarmiranju) PGD občine Sveti Tomaž odloča vodja gasilske intervencije.
Ukaz posreduje na RECO Ptuj
Vodja intervencije odloča o aktiviranju odgovornih oseb občine Sveti Tomaž. Zahtevo prenese na RECO
Ptuj.
Dežurni v RECO :
- obvesti o požaru odgovorno osebo občini Sveti Tomaž.

Praviloma obvestilo prejme direktor občinske uprave, oziroma župan občine Sveti Tomaž.
Če se je požar razvil do te meje, da ogroža prebivalce in širše območje občine Sveti Tomaž – vodja
intervencije obvesti o razmerah in aktivira:

- poveljnika CZ občine Sveti Tomaž;
- župana občine Sveti Tomaž ( obvesti )
- vodjo službe urada župana in splošnih zadev;

Dodatek
D-1
P -08

Vsebina
Načrt dejavnosti občine Sveti Tomaž ob naravnih in drugih nesrečah
Aktiviranje sil in sredstev za ZRiP

6.3. NALOGE IZVAJALCEV
RECO Ptuj: Obvesti oz. posreduje informacije PGD Koračice o prijavi požara;

1. Obvešča in aktivira odgovorne osebe občine Sveti Tomaž samoiniciativno ali na zahtevo vodje
intervencije;
2. Posreduje informacije javnosti o vzrokih intervencije;
Osrednja enota PGD Koračice

1. Aktivira PGD občine Sveti Tomaž in zahteva proženje sirene v skladu s točko 6.1.;
2. Čim hitreje organizirajo izvoz in intervencijo;
3. Vodje intervencije javijo v ReCO podatke o interveniranju (vodja intervencije, časi, sile in
sredstva);
PGD občine Sveti Tomaž

1. Po obvestilu o požaru čim hitreje organizirajo izvoz in intervencijo
2. Takoj ko prejmejo obvestilo o aktiviranju, se javijo v PGD Koračice in uskladijo izvoz.
3. So v neposrednem kontaktu z osrednjo enoto PGD Koračice , od koder dobijo navodila o lokaciji in
vrsti nesreče
Odgovorne osebe Občine Sveti Tomaž

1. Po potrebi (ocena) aktivirajo štab CZ občine Sveti Tomaž;
2. Zagotavljajo potrebno dodatno pomoč.
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJA

IN POMOČI

7.1. VODENJE AKTIVNOSTI OB POŽARU
Aktivnosti ob požaru vodi vodja intervencije.
Če na mesto požara še ni prišlo krajevno pristojno gasilsko društvo, vodi do prihoda le tega poveljstvo
vodja intervencije osrednjega društva PGD Koračice. Takoj ko prispe krajevno pristojno društvo, se
poveljstvo preda njemu. Na zahtevo krajevnega društva, lahko vodenje aktivnosti nadaljuje osrednje
društvo.
7.2. VODENJE AKTIVNOSTI OB VELIKEM KATASTROFALNEM POŽARU
Ob velikem - katastrofalnem požaru na območju občine Sveti Tomaž operativno - strokovno vodi
dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč, poveljnik Civilne zaščite občine s štabom Civilne zaščite občine.
Za operativno izvajanje posameznih nalog določi vodjo intervencije, ki so mu neposredno podrejene vse
sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Štab Civilne zaščite občine Sveti Tomaž ob požaru organizira svoje delo na osnovni lokaciji, ki je na
……………………….
Štab Civilne zaščite občine Sveti Tomaž ob požaru organizira naslednje delovne procese:
• operativno načrtovanje,
• organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje obveznih usmeritev

vodji intervencije,
• zagotavljanje logistične podpore intervencijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč, ter
• opravljanje administrativnih in finančnih zadev.
Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci in drugi strokovnjaki, ki jih vključi v delo poveljnik CZ občine Sveti
Tomaž. Poveljnik lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga začasna
delovna telesa.
Štab CZ Občine Sveti Tomaž mora ob katastrofalnem požaru čimprej vzpostaviti pregled nad stanjem na
prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo
nujne reševalne pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjem intervencije.
Nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, ki
zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših
nalog, ter nosilce koordinacije.
Logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materialov, transporta,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja štab CZ s službo za
podporo.
Posledice požara je treba čimprej ustrezno dokumentirati. Pri tem se po možnosti opravi tudi filmski in
fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ občine Sveti Tomaž in
drugih organov.
7.3. ORGANIZACIJA ZVEZ
Pri neposrednem vodenju zaščite, reševanja in pomoči se uporablja sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja (ZA-RE), ter sistem osebnega pozivanja. Sistem zvez ZA-RE se obvezno
uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. Komunikacijsko središče
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tega sistema je v centru za obveščanje Ptuj, prek katerega se zagotavlja povezovanje uporabnikov
v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Sistem deluje preko repetitorskih
postaj REG preko repetitorja .
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:
-

Priloga
P –10/1
P – 08/1
P – 08
P – 01/3

radijskih zvezah ZA-RE SD kanal 27 oziroma 29;
javne telefonske zveze, ki so lahko analogne ali digitalne;
brezžični telefoni (GSM);
preko kurirskega sistema- raznos pozivov (ECZ-5)
zveze radioamaterjev;
internetu;
telefaksu.

Vsebina
Navodila o uporabi sredstev zvez- radijske zveze
Aktiviranje sil in sredstev za ZRiP
Alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
Organizacijska shema štaba CZ Občine Sveti Tomaž

8. NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.1. NALOGE IN IZVAJALCI ZAŠČITNIH UKREPOV
8.1.1. POŽARI V OBJEKTIH

ZAŠČITNI UKREPI

NALOGE
Zbiranje podatkov
obsegu požara

OBVEŠČANJE

IZVAJALCI
velikosti

in

Obveščanje organov in organizacij, ki
vodijo in izvajajo ZRiP

ALARMIRANJE

ZAVAROVANJE
OBMOČJA

o

OKOLICE

in/ali

ZAVAROVANJE
INFRASTRUKTURNIH NAPRAV IN
NAPELJAV

Obveščanje javnosti
Alarmiranje
Izdajanje navodil za izvajanje zaščitnih
ukrepov
• Fizično in tehnično zavarovanje
lokacije in/ali območja požara
• Preprečitev
dostopa
nepooblaščenim
osebam
in
sredstvom
Izklop vodovodnih inštalacij
Izklop plinskih inštalacij
Izklop električnih inštalacij
Izklop ogrevalnih inštalacij in
naprav
• Umik ali drugačno zavarovanje
•
•
•
•

PGD Koračice
• ReCO
• PGD
• Štab
Glej točko 6.3.
Glej točko 6.3.

Vodja gasilske intervencije

•
•
• Vodja intervencije
• Pooblaščene
strokovne
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naprav in napeljav z nevarnimi
snovmi

ZAŠČITA PRED ONESNAŽENJEM
OZ. KONTAMINACIJO

• Preprečitev izteka ali razsutja
nevarnih snovi ter kontaminacija
ozračja z nevarnimi snovmi v
objektih ali na območju požara
• Prečrpavanje
ali
prelaganje
nevarnih snovi v objektih ali na
območjih požara
• Odstranitev nevarnih snovi v
objektih ali na območju požara

UMIK
PRIZADETEGA
PREBIVALSTVA
POSEBNI
PREVENTIVNI
TEHNIČNI UKREPI

Izvedba umika na varno lokacijo po
določitvi vodje intervencije
Glej točko 7.2.

UREJANJE PROMETA

Spremljanje
komunikacij

ogroženosti

prometnih

Izdajanje obvestil in navodil o
ogroženosti in prevoznosti prometnih
komunikacij
Zavarovanje neprevoznih odsekov in
označitev obvozov

Urejanje prometa na obvoznih odsekih
(po potrebi)
Ocena potreb za izvedbo požarne
straže
Izvajanje vseh nalog »požarne straže«

POŽARNA STRAŽA

organizacije

Glej načrt ZiR pred nesrečami
z nevarnimi snovmi
PGD občine Sveti Tomaž, PP
Ormož, CZ občine Sveti Tomaž
• Vodja intervencije
• Poveljnik štaba CZ
• Policija
• PGD občine Sveti Tomaž
• Medobčinski inšpektorat
• Vodja intervencije
• ReCO
• Radijski mediji
• .
• PGD

Policija

Vodja gasilske intervencije
PGD občine Sveti Tomaž

8.1.2. NEVARNOST POŽAROV V NARAVI

ZAŠČITNI UKREPI

PREVENTIVNI
NARAVNEGA OKOLJA

POŽARNA STRAŽA

PREGLEDI

NALOGE

IZVAJALCI

Obhodi, pregledi, opazovanje

Izvajanje
straže«

vseh

nalog

»požarne

•
• PGD občine Sveti Tomaž
• Medobčinski
inšpektorat
občinski redarji
• ošcz občine Sveti Tomaž

• PGD občine Sveti Tomaž
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8.1.3. POŽARI V NARAVI

ZAŠČITNI UKREPI

NALOGE

OBVEŠČANJE
ALARMIRANJE

IZVAJALCI

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

ZAČASNI UMIK

GASILSKA STRAŽA

Izvajanje vseh nalog »gasilske straže«

•
• Vodja intervencije
• PGD
• Štab CZ

PGD občine Sveti Tomaž

8.1.4. POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

ZAŠČITNI UKREPI
ZAVAROVANJE
OBMOČJA

LOKACIJE

NALOGE
in/ali

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

IZVAJALCI
• Vodja gasilske intervencije
• PGD Sveti Tomaž, PP Sveti
Tomaž

8.2. NALOGE IN IZVAJALCI UKREPOV ZA REŠEVANJE IN POMOČ

ZAŠČITNI UKREPI

NALOGE
Skladno s pravili gasilske stroke in
operativnimi načrti PGD

GAŠENJE POŽAROV

IZVAJALCI
PGD občine Sveti Tomaž
• PGD občine Sveti Tomaž

Reševanje iz objektov in območij
REŠEVANJE LJUDI IN ŽIVALI

• PGD občine Sveti Tomaž
Reševanje iz višin iz objektov

Prva pomoč poškodovanim

• Amb.ZD
Tomaž

Ormož

Sveti

PRVA MEDICINSKA POMOČ

• Reševanje vrednejših predmetov in
premoženja iz objektov ali območja
požara
REŠEVANJE PREMOŽENJA
Umik premoženja na varno lokacijo
Evakuacija premoženja

• PGD občine Sveti Tomaž
• PGD občine Sveti Tomaž

Vodja intervencije, PGD občine
Sveti Tomaž, CZ občine Sveti
Tomaž, prebivalci
• PGD in štab

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž

24
Požar
______________________________________________________________________________

POSEBNI TEHNIČNI UKREPI

• Vodja intervencije
• Poveljnik CZ

Glej točko 7.2.

• Oskrba gasilskih vozil z gorivom
• Oskrba gasilcev s prehrano
OSKRBA GASILSKE REŠEVALNE
SLUŽBE

VAROVANJE PREMOŽENJA PRED

• PGD in GZ
• ReCO
•

Oskrba z dodatnimi silami
Intervencijska
tehnike

popravila

gasilske

Varovanje objektov in
območja
nesreče pred razširitvijo požara
Varovanje objektov in
območja
nesreče pred možnostmi eksplozij in
drugih verižnih nesreč

POŽAROM

Splošne operativne naloge reševanja
in pomoči prizadetim
Zagotavljanje gradbene mehanizacije
IZVAJANJE DRUGIH
REŠEVALNIH NALOG

SPLOŠNO
Zagotavljanje tehnične opreme za
izvedbo operativnih reševalnih nalog

Logistika
Drugo
UREJANJE PROMETA

• PGD in štab CZ
•

• PGD in drugi izvajalci
• PGD občine Sveti Tomaž

• PGD občine Sveti Tomaž
• Vodja intervencije

• Vodja intervencije
• PGD občine Sveti Tomaž

Poveljnik CZ in štab CZ občine
Sveti Tomaž
• PGD občine Sveti Tomaž
• Poveljnik CZ in štab CZ
občine Sveti Tomaž

Poveljnik CZ in štab CZ občine
Sveti Tomaž
Poveljnik CZ in štab CZ občine
Sveti Tomaž
Glej točko 8.1.1. tega načrta

9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
9.1. NAČELNE USMERITVE
♦ Občani so dolžni spoštovati prepovedi kurjenja in sežiganja ob razglašeni ogroženosti naravnega okolja

pred požari, ob požaru pa upoštevati napotke za občane in izvajati osnovne ukrepi 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.

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž

25
Požar
______________________________________________________________________________
♦ Pri organiziranem vključevanju občanov v izvajanje nalog ZRiP le ti upoštevajo navodila vodje

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

9.2. NAPOTKI OBČANOM
10. RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV
10.1. Razlaga krajšav

Kratica
CZ
PGD
GZ
HMZ
APS
OST
ŠCZ
SSO
ZRiP
ZiR
OGJS
OKC
OZiR
OZSV
PCZ
PGD
ReCO
CORC
URSZR

Pojasnilo
Civilna zaščita
Prostovoljna gasilska društva Sveti Tomaž
Gasilska zveza
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Avto prevozništvo in servisi
Občina Sveti Tomaž
Štab civilne zaščite
Strokovna služba občine
Zaščita, reševanje in pomoč
Zaščita in reševanje
Oddelek za gospodarske javne službe
Operativno komunikacijski center uprave za Notranje zadeve
Oddelek za zaščito in reševanje
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo
Poveljnik civilne zaščite
Prostovoljno gasilsko društvo
Regijski center za obveščanje
Center za obveščanje Republike Slovenije
Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje

11. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
11.1. Seznam prilog
OZNAKA

VSEBINA – PODATKI

I

MAPA ŠT.: I

P-01
P-01/1
P-01/2
P-01/3
P-01/4
P-01/5
P-02

PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH
SEZNAM ODGOVORNIH OSEB OBČINE
SEZNAM ČLANOV ŠTABA CZ OBČINE SVETI TOMAŽ
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠTABA CZ OBČINE SVETI TOMAŽ
SEZNAM ČLANOV SVETA OBČINE SVETI TOMAŽ
PODATKI O PREJEMNIKIH INFORMATIVNEGA BILTENA, SREDSTVIH JAVNEGA
OBVEŠČANJA V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ IN OSEBAH, KI SO
ZADOLŽENE ZA STIKE Z JAVNOSTJO
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OZNAKA
P-02/1
P-02/2
P-03
P-03/1
P-03/2
P-03/3
P-03/4
P-03/5-1
P-03/5-2
P-03/6
P-03/7
P-03/8
II
P-04
P-04/1
P-04/2
P-04/3
P-04/4
P-04/5
P-04/6
P-04/7
P-04/8
P-04/9
P-04/10
P-04/11
P-04/12
P-04/13
P-04/14
P-05
P-05/1
III
P-05
P-05/1
P-05/2
P-05/3
P-05/4
P-05/5
P-05/6
P-06
P-06/1
P-06/2
P-06/3
P-07
P-07/1
P-07/2
P-07/3
P-07/4
P-07/5

VSEBINA – PODATKI
PREGLED SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA, KI SO ZADOLŽENA ZA OBVEŠČANJE OB NARAVNIH IN
DRUGIH NESREČAH
SEZNAM OSEB V OBČINI, ZADOLŽENIH ZA STIKE Z JAVNOSTJO
PODATKI O GASILSKIH ENOTAH
PREGLED GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA REGIJSKEGA POMENA
PODATKI O PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ENOTAH
NAVODILO O AKTIVIRANJU GE
PODATKI O POVELJNIKIH IN NAMESTNIKIH OPERATIVNIH GASILSKIH ENOT
SEZNAM ODGOVORNIH OSEB V GZ SVETI TOMAŽ
SEZNAM ODGOVORNIH OSEB V PGD OBČINE SVETI TOMAŽ
PREGLED ZAJEMALIŠČ POŽARNE VODE
PREGLED GASILSKIH VOZIL
PODATKI O LOKACIJAH SIREN IN NAČINU NJIHOVE UPORABE
MAPA ŠT.: II
PODATKI O SLUŽBAH, PODJETJIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH POMEMBNIH ZA
IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
SEZNAM HUMANITARNIH ORGANIZACIJ
PREGLED REŠEVALNIH VOZIL ZA PRVO MEDICINSKO POMOČ
PREGLED PODJETIJ, ZAVODOV IN ORGANIZACIJ POMEMBNIH ZA ZRIP
SEZNAM OSNOVNIH ŠOL V OBČINE SVETI TOMAŽ
PREGLED KOMUNALNIH ORGANIZACIJ
PREGLED PODJETIJ IN OSEB, KI UPRAVLJAJO S PLINOVODNIM OMREŽJEM
PREGLED OBJEKTOV ZA OSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
PREGLED PODJETIJ IN OSEB, KI OPRAVLJAJO Z VODOVODNIM OMREŽJEM
PREGLED PODJETIJ IN OSEB, KI OPRAVLJAJO Z KANALIZACIJSKIM OMREŽJEM
PREGLED GRADBENIH ORGANIZACIJ
PREGLED PODJETIJ IN OSEB, KI OPRAVLJAJO Z TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM
PREGLED PODJETIJ IN OSEB, KI OPRAVLJAJO Z PROMETNO INFRASTRUKTURO
PREGLED PODJETIJ, KI UPRAVLJAJO Z VODNOGOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
TELEFONSKE ŠTEVILKE OBČINSKIH ŠTABOV CZ REGIJE
PODATKI O VODOTOKIH
PREGLED VODOTOKOV IN KRITIČNIH VODOSTAJEV
MAPA ŠT.: III
EVAKUACIJA – NAMESTITEV
PREGLED VOZIL ZA EVAKUACIJO
PREGLED EVAKUACIJSKIH ZBIRALIŠČ
RAZPORED MOTORNIH VOZIL IN MATERIAL. TEHNIČNIH SREDSTEV ZA POTREBE ZIR
PREGLED NAMESTITVENIH KAPACITET V LOKALNI SKUPNOSTI
PREGLED LOKACIJ ZA POSTAVITEV ZASILNIH BIVALIŠČ
PREGLED PREHRAMBENIH KAPACITET
PODATKI O PRIPADNIKIH OBČINSKE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE
SEZNAM ČLANOV OBČINSKE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH
NESREČAH
METODOLOGIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
OBRAZEC – OCENJEVANJE ŠKODE
PODATKI O SILAH IN SREDSTVIH ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
SEZNAM PRIPADNIKOV CZ SLUŽB ZA PODPORO
PREGLED SIL ZA ZRIP
PREGLED PODATKOV O ZAŠČITNO REŠEVALNI OPREMI ŠTABA IN ENOT CZ
SEZNAM OPREME V SKLADIŠČU CZ OBČINE SVETI TOMAŽ
VZOREC PROŠNJE ZA DRŽAVNO POMOČ

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž

27
Požar
______________________________________________________________________________
OZNAKA
P-07/6
P-08
P-08/1
P-08/2
IV
P-09
P-09/1
P-09/2
P-09/3
P-09/4
P-09/5
P-09/6
P-09/7
P-10
P-10/1
P-10/2
P-11
P-11/1
P-11/2
P-11/3
P-11/4

VSEBINA – PODATKI
SEZNAM OPREME IN SREDSTEV DRUŠTEV TER POGODBENIH ORGANIZACIJ
AKTIVIRANJE / MOBILIZACIJA SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
NAČRT MOBILIZACIJE IN AKTIVIRANJA SISTEMA ZRIP OBČINE SVETI TOMAŽ
ZAHTEVKI ZANADOMESTILO PLAČE
MAPA ŠT.: IV
NAPOTKI IN NAVODILA PREBIVALCEM O RAVNANJU V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH
NESREČ
NAVODILO – KAKO SE ZAŠČITIMO PRED UDAROM STRELE
NAVODILO – KAKO RAVNAMO OB POŽARU V NARAVI
NAVODILO – KAKO RAVNAMO OB POŽARU NA IN V OBJEKTU
NAVODILO – KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVO PINO VODO
NAPOTEK – PRVA PSIHOLOŠKA POMOČ
NAPOTEK – DAJANJE PRVE POMOČI
NAPOTEK – NUJNA ZALOGA HRANE
NAVODILA
NAVODILO ZA UPORABO RADIJSKIH ZVEZ ZARE
RADIJSKI IMENIK SISTEMA ZVEZ ZARE
ALARMIRANJE OB NEVARNOSTI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
DOKUMENTI ZA SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU OBČINE
ZNAKI ZA ALARMIRANJE OB NEVARNOSTI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
PREGLED POOBLASTIL ZA SAMOSTOJNO PROŽENJE SIREN – ALARMIRANJE
PREGLED LOKACIJ SIREN

11.2. Seznam dodatkov, sklepov in prilog
V
D
-1
-2
–3
–4
–5
–6
–7
-8
-10
S
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
PP
PP - 1
PP - 2
PP - 3
D
D
D
D
D
D
D
D
D

MAPA ŠT.: V
DODATKI K NAČRTOM
NAČRT DEJAVNOSTI OBČINE SVETI TOMAŽ OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH
NAČRT EVAKUACIJE, NASTANITVE IN OSKRBE
NAČRTOVANA FINANČNA SREDSTVA
PROGRAM USPOSABLJANJ, USPOSOBLJENOSTI IZVAJALCEV IN VAJ ZRIP
FINAČNA POOBLASTILA POMEMBNA ZA VODENJE ZRIP
EVIDENCA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKIH NAČRTOV ZRIP
NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV OBČINSKIH NAČRTOV ZRIP
SREDNJEROČNI PLAN CZ OBČINE SVETI TOMAŽ
SEZNAM OSEB SEZNANJENIH Z NAČRTOM ZIR
SKLEPI
SKLEP O IMENOVANJU POVELJNIKA, NAMESTNIKA TER ŠTABA CZ OBČINE SVETI TOMAŽ
SKLEP O IZDELAVI NAČRTOV ZRIP V OBČINI SVETI TOMAŽ
SKLEP O SPREJEMU NAČRTOV ZRIP V OBČINI SVETI TOMAŽ
SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTOV ZRIP OBČINE SVETI TOMAŽ
SKLEP O IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI V OBČINI SVETI TOMAŽ
SKLEP O ORGANIZIRANJU ENOT IN SLUŽB ZA ZRIP V OBČINI SVETI TOMAŽ
PRAVNE PODLAGE
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
VARSTVA PRED POŽARI
MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE

Načrt zaščite in reševanja občine Sveti Tomaž

