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1 UVOD 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob požaru v Občini Mežica, je  izdelan v skladu z Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006 - UPB, zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list RS, 
št. 97/2010), Ocene ogroženosti Občine Mežica ob naravnih in drugih nesrečah, Zakona o 
gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/05), Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07), Uredbo o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja Ur. list RS, 
št. 17/2006, Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 
reševanja Ur.list RS, št. 76/2008), splošno zakonodajo in izvedbenimi predpisi. 
 

1.1 Vrsta in značilnosti nesreče 
 
Stopnja ogroženosti pred požari je velika predvsem v času daljše suše v pomladanskih in 
poletnih mesecih. Ogroženost se vsako leto veča, ker se na obronkih gozdov v okoliških hribih 
opušča košnja, gozdne površine se zraščajo s travo, ki v primeru suše in vetra zagori, požar se s 
travnatih površin razširi tudi na gozdne površine. 
 
Stalno nevarnost za požar predstavljajo nevihte v pomladanskih in poletnih mesecih. Povečano 
požarno ogroženost pa omogočajo tudi turisti v gorah (neosveščenost pohodnikov in 
neodgovorno ravnanje le teh). 
 
Požari nastanejo predvsem v času suše. V večini primerov pride do požara zaradi požiganja 
travnatih površin. 
 
Vzroki nastanka požarov so predvsem: človeška malomarnost, udar strele in poškodbe na 
električnih vodih.  
 
V zadnjih letih je v mežiški občini evidentiranih vedno manj travniških požarov. Gozdna požara 
večjega obsega sta bila v okolici Mežice leta 1974 in 1975 (Balos, Šumahov vrh, Žerjav, 
Mučevo - Plat). 
 
Pojavlja se vedno več požarov na hišah, gospodarskih objektih in hlevih, ki so bolj ogroženi 
zaradi požara kot posledica strele, samovžiga, napak na električnih inštalacijah in človeške 
malomarnosti. 
 

1.2 Verjetnost nastanka verižne nesreče 
 
S predpostavko, da bo zaradi požara prišlo do ogroženosti, obstaja verjetnost nastanka še 
naslednjih nesreč: 
 
� prometne nesreče (zaradi širjenja dima); 
� razširitev požara v naselje; 
� razlitje nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov kot so kurilno olje in motorni bencin in 
� eksplozij. 
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1.3 Sklepne ugotovitve 
 
Nevarnost pred požari v Občini Mežica je različna glede na posamezna območja v občini.  
 
Za trajno varnost pred požari pa je seveda potrebno redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, 
redno usposabljanje predšolske in šolske mladine kot tudi redno izvajanje akcij požarne varnosti. 
 
Na podlagi večletnih izkušenj v praktičnem izvajanju ukrepov ob požarih je potrebno: 
 
� pravočasno spremljanje ocene povečane požarne ogroženosti in  
� pravočasno informiranje prebivalstva o povečani stopnji požarne ogroženosti in preventivnih 

zaščitnih ukrepih. 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in razglaša 
požarno ogroženost naravnega okolja za določeno območje ali za celo Slovenijo. 
 
V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika 
požarna ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano: 
 
� kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj; 
� puščati ali odmetavati goreče in druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. 
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 

 
Temeljni načrt je Regijski načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju Koroške regije verzija 
2.0, s katerim je usklajen občinski načrt. 
 
S tem načrtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti za ZRP ter zagotavljanje osnovnih 
pogojev za življenje, ki so v občinski pristojnosti. 
 
Občinski načrt je izdelan za požar, ki nastane v naravi ali požar večje razsežnosti na 
gospodarskih objektih, stanovanjskih hišah, hlevih oziroma kozolcih.. 
 

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob požaru se organizira v skladu z 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 in država; 

 
• načelo preventive. Občina pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizira izvajanje preventivnih ukrepov. Pri vseh 
oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo imeti prednost 
preventivni ukrepi; 

 
• načelo pomoči. Ob požaru je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vse 

dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave; 
 
• načelo javnosti. Občina mora zagotoviti, da je prebivalstvo na območju občine, ki bi ga 

lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnosti. Podatki o nevarnostih ter 
dejavnostih državnih organov, občin in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami so javni; 

 
• načelo pravice do varstva. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi v primeru požara ima reševanje človeških življenj 
prednost pred vsemi drugimi ukrepi; 

 
• načelo odgovornosti. Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom odgovorna za 

izvajanje ukrepov varstva pred požari. 
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3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

3.1 Temeljne podmene načrta 
 
Občinski Načrt zaščite in reševanja ob požaru se uporabi takoj, ko je treba reševati ali zaščititi 
življenja ali imetje prizadetih na območju Občine Mežica.  
 
Varstvo pred požarom v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti 
za ZRP ter odpravljanje posledic požara in obnovo. S tem načrtom se urejajo le ukrepi in 
dejavnosti za ZRP ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih. 
 
Temeljne predpostavke občinskega načrta zaščite in reševanja ob požaru so: 
 
� varstvo pred požarom v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo 

Zavod za gozdove Slovenj Gradec, GG Slovenj Gradec, občina Mežica, državni organi, 
prebivalci občine, prebivalci prostovoljno organizirani v različnih društvih in drugih 
nevladnih organizacija, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, Zdravstveno reševalni 
center Koroške, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Zdravstvena postaja Mežica, podjetja, 
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje; 

� občinski načrt ob požaru se aktivira, ko se zaradi posledic požara vključijo v izvajanje 
zaščite, reševanja in pomoči občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč; 

� občinski načrt ob požaru je izdelan za požar, ki je večjega obsega. Načrt se začne izvajati 
glede na razmere na posameznem območju občine in glede na zmožnost ukrepanja lokalne 
skupnosti. Če občinski viri ne zadoščajo za učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči, se lahko uporabijo potrebne regijske sile in sredstva; 

� za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi požara ter za zaščito prebivalstva je nujno 
tako v občini kot v posameznih organizacijah pravočasno opozarjanje na nevarnost 
nastanka požara. Na podlagi obvestil in opozoril lahko občani in skupnosti pravočasno 
izvedejo učinkovite preventivne ukrepe in se pripravijo tudi na možne posledice; 

� hitro odkritje požara omogoča uspešno gašenje. Pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih 
sil za zaščito in reševanje pa omogoča hitro in uspešno intervencijo preden se požar razširi 
na veliko površino; 

� življenja ljudi v bližnjih naseljih so ob požaru večjega obsega ogrožena zaradi velike 
količine dima in visoke temperature, ki nastaja pri gorenju. Zato so v načrtu predvideni 
tudi ukrepi za zaščito prebivalcev. 

3.2  Zamisel izvedbe zaščite in reševanja 

 
3.2.1 Koncept odziva ob požaru 
 
Koncept odziva ob požaru temelji na posledicah nesreče (človeške žrtve, materialna škoda). 
 
požar manjšega obsega: je, ko je nastala precejšnja materialna škoda na objektih, napravah, 
voznih sredstvih, v okolju in je nekaj oseb poškodovanih ter poleg reševalnih sil požar 
obvladujejo razpoložljive gasilske enote v sodelovanju z drugimi silami za ZRP. Izvaja se 
obveščanje javnosti in prebivalcev, alarmiranje, aktiviranje sil za ZRP, določitev zaščitnih 
ukrepov in nalog, izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ter spremljanje stanja. 
 
požar večjega obsega: je, ko je nastala velika materialna škoda na objektih, napravah, voznih 
sredstvih in je precejšnje število oseb poškodovanih oz. mrtvih. Za obvladovanje in nadzor 
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požara je potrebno uporabiti posebne ukrepe in sredstva. Izvaja se obveščanje pristojnih 
organov in javnosti, aktiviranje občinskih sil za ZRP, na osnovi ocene situacije poveljnik CZ 
občine Mežica v sodelovanju z poveljnikom PGD Mežica določi zaščitne ukrepe in naloge in 
po potrebi prosi za pomoč regijske sile ZRP. 
 
Potek glavnih dejavnosti je prikazan na shemi 1: Koncept odziva ob požaru. 
 

P O ŽAR

K las ifikacija  dogo dka
R azg las itev  vrste  p ožara

D o k u m e n tira n je
O b v e šča n je  

ja v n o s ti

Š IR J E N J E  
P O Ž AR A  V  
N AR AV N E M  

O K O L J U

P O Ž AR
S p re m lja n je  

s tan ja

O b ve šča n je  

p re b iva lce v
A k tiv ira n je

D o loč ite v  
zašč . uk repov

Izva ja n je  n a lo g  in  

uk re p o v Z R P
O cen je va n je  

šk o d e

S p re m lja n je  

s ta n ja

V E L IK  
P O Ž AR  O b ve šča n je A k tiv ira n je

N a p o ve d  m ožn ih  

doda tn ih  pos led ic

O cen a  

s itu a c ije

P rip o roč ila  in  p re d log i za  izva ja n je  

za šč itn ih  u k re p o v in  n a lo g

D o loč ite v  za šč itn ih  u k re p o v

P o sre d o va n je  od loč itve  o  izva ja n ju  

za šč itn ih  u k rep o v

Izva jan je  za šč ite , re še va n ja  in  po m oč i

P rip ra va  in fo rm a c ij za  ja vn o st

S p rem lja n je  s itu a c ije  in  a k tivn o sti

P rila g a ja n je  a k tivno s ti na s ta lim  

ra zm e ra m

  
Shema 1: koncept odziva ob požaru 
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3.3 Uporaba načrta 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob požaru se aktivira, ko pride do požara večjega obsega 
in se vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči občinske sile za zaščito, reševanje in 
pomoč.  
 
Odločitev o tem sprejme poveljnik Civilne zaščite občine Mežica v soglasju z županom in 
poveljnikom PGD Mežica. 
 
Načrt se lahko uporablja tudi v povezavi z ostalimi nesrečami. Glede na vrsto in posledice se 
aktivira in se uporabljajo ukrepi zaščite, reševanja in pomoči iz načrta tudi v primeru: uporabe 
orožij za množično uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s 
klasičnimi sredstvi. 
 
Odločitev o aktiviranju občinskega načrta v primeru terorističnih napadov sprejme poveljnik 
CZ Občine Mežica oziroma njegov namestnik. 
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog 
 
Organi na nivoju občine 
- župan Občine Mežica; 
- direktor občinske uprave. 
 
Organi CZ 
- štab CZ občine Mežica; 
- poveljnik CZ občine Mežica; 
- namestnik poveljnika CZ občine Mežica. 
 
Enote in službe CZ 
- vod za reševanje; 
- poverjeniki in namestniki; 
- služba za podporo. 

 
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Mežica 

- PGD Mežica. 
 
Javne službe 
- Cestno podjetje Maribor - vzdrževalna baza Otiški vrh; 
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec; 
- Komunalno podjetje "LOG" Prevalje; 
- Komunalno podjetje Mežica; 
- TELEKOM Slovenije, PE Maribor; 
- Elektro Celje, Območna služba Slovenj Gradec. 
 
P 1 – Podatki o poveljniku, namestniku in članih štaba CZ občine Mežica 
P 2 – Sestav voda za reševanje 
P 3 – Sestav službe za podporo 
P 4 – Sestav enote za RKB dekontaminacijo 
P 5 – Pregled javnih služb v občini 
P 6 – Poveljniški sestav PGD Mežica 

4.2 Materialno - tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
� zaščitna in reševalna oprema ter orodje občinskih reševalnih enot, ki se nahaja v  skladišču 

CZ; 
� sredstva iz popisa (stroji in naprave v lasti podjetij in posameznikov), ki so predvidena za 

občinski nivo. 
 
P 7 – Pregled potrebnih MTS občinskih enot in služb CZ  
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4.3 Predvidena finančna sredstva 
 
� stroški operativnega dela  (povrnitev stroškov aktiviranja pripadnikov CZ in drugih sil); 
� stroški usposabljanja enot in služb, 
� stroški delovanja gasilskih enot, ko delujejo izven matične lokalne skupnosti; 
� stroški dodatnega vzdrževanje in servisiranja uporabljene opreme; 
� stroški materialnih sredstev (prevozni stroški, storitve,…). 
 
Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu z 43.čl. ZGas, krije občina. Ne 
glede na navedeno pa stroške intervencije krije: 1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo 
povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti, 2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe 
pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi, 3. kdor ne organizira 
požarne straže v skladu s predpisi in 4. kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. 
Stroške za intervencij v navedenih primerih izterja pristojni organ občine. 
 

D – 4  Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta  
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5 OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
 
Vsakdo, ki opazi ali zve za požar, mora o tem takoj obvestiti Regijski center za obveščanje 
Slovenj Gradec na telefonsko številko 112. 

5.1 Obveščanje in informiranje pristojnih organov na občinski ravni 
 
Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec obvesti osebo v Občini Mežica po prioritetnem 
seznamu, prvega dosegljivega. 
 
ReCO Slovenj Gradec obvešča: 
 
� poveljnika CZ Občine Mežica; 
� namestnika poveljnika CZ Občine Mežica; 
� župana Občine Mežica oziroma; 
� drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v Občini Mežica. 
 
Obveščanje v Občini Mežica po prejemu obvestila iz ReCO Slovenj Gradec 
 
Po prejetem obvestilu o požaru poteka obveščanje v Občini Mežica na naslednji način: 
 

� odgovorna oseba Občine Mežica, ki je v ReCO Slovenj Gradec prva dosegljiva 
(poveljnik CZ Občine Mežica, namestnik poveljnika CZ, župan) po prejemu obvestila 
o požaru izvede medsebojno obveščanje vseh odgovornih oseb v Občini Mežica. 
Obvestilo se posreduje po razpoložljivih sredstvih zvez (mobilni telefon, telefon, 
pozivniki, radijske zveze, kurirji). 

 
Za sprotno informiranje organov v Občini Mežica in drugih izvajalcev nalog zaščite,reševanja 
in pomoči o stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih za obrambo pred 
požarom oziroma poteku ZRP na prizadetem območju skrbi poveljnik CZ ob pomoči 
strokovne službe občine. 
 
V ta namen: 
 

� v dogovoru z županom posreduje v ReCO Slovenj Gradec podatke o prvih posledicah 
požara na tel. številko 112, čim bolj natančno pisno prvo poročilo iz katerega mora biti 
razviden obseg posledic požara, število poškodovanih, objektov z njihovo lokacijo, 
podatki o morebitnih ruševinah, žrtvah, poškodovanih, o motnjah in poškodbi 
infrastrukture ter morebitnih verižnih nesrečah 

 
� pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev 

(CATV Mežica in Koroški radio) kamor pošlje pisno informacijo. 
 
 
 
P 9 – Seznam odgovornih oseb v občini Mežica, ki se jih obvešča v primeru požara 
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5.2 Obveščanje javnosti 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti 
je odgovoren župan Občine Mežica in poveljnik CZ Občine Mežica, v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 
 
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu Zakona o medijih (Ur. 
list RS, št. 35/2001) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžni na 
zahtevo pristojnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti 
nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne 
in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za 
takojšnjo objavo naslednjim občilom: 
 

� Koroški radio; 
� Radio Alfa; 
� CATV Mežica. 

 
5.3 Obveščanje prebivalstva 
 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju z enotnimi sporočili, zagotovi 
Občina Mežica 
 
Organi občine, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo s prizadetim 
prebivalstvom vzpostaviti čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. 
 
Prebivalstvo seznanimo z razmerami na prizadetem območju iz informacijskega centra in 
objavimo informacije o tem na krajevno običajen način (spletna stran Občine Mežica, CATV 
Mežica).  
 
Informacije o požaru je možno dobiti na posebni telefonski številki, ki jo objavimo v sredstvih 
javnega obveščanja. 
 
5.4 Alarmiranje 
 
V primeru, da se požar nevarno približuje naselju in je potrebno takoj začeti z izvajanjem 
določenih zaščitnih ukrepov se ogrožene prebivalce opozori na nevarnost z alarmiranjem. 
 
Znak za neposredno nevarnost bo na območju izvajanja takojšnih zaščitnih ukrepov sprožil 
ReCO Slovenj Gradec na podlagi sklepa župana, poveljnika CZ oz. namestnika poveljnika CZ 
Občine Mežica ali vodje intervencije. Sledilo mu bo obvestilo o vrsti nevarnosti in napotki za 
ravnanje, ki ga bodo predvajala osrednja in lokalna občila. 
 
Vodji intervencije na mestu nesreče je s tem načrtom dano pooblastilo, da lahko v nujnih 
primerih, ko so ogrožena človeška življenja naložijo ReCO Slovenj Gradec, da proži sirene iz 
sistema javnega alarmiranja na določenem območju ali da PGD sama proži ustrezno sireno. 
Po uporabi sirene mora oseba, ki je odredila proženje sirene, preko ReCO Slovenj Gradec 
obvestiti javnost o razlogu za proženje in če je to potrebno dati ustrezna navodila za ravnanje 
v skladu z 9. členom Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja. 
 
Uporaba alarmnih znakov je dovoljena za obveščanje in opozarjanje prebivalcev, kadar: 
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� jih je potrebno opozoriti na bližajočo se nevarnost, npr., da požar vključuje tudi 

nesrečo z nevarnimi snovmi, ki utegne ogroziti prebivalce in se morajo zaradi svoje 
varnosti ravnati na način, ki jim ga v prvi fazi določi vodja intervencije na mestu 
nesreče in vodja intervencije kot celote ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite 
Občine Mežica; 

 
� jih je treba opozoriti na neposredno nevarnost, npr., da požar vključuje tudi nesrečo z 

nevarnimi snovmi, ali pa grozi širjenje požara, kar bi lahko ogrozilo ali ogroža 
prebivalce in morajo zaradi svoje varnosti ravnati na način, ki jim ga v prvi fazi določi 
vodja intervencije na mestu nesreče in vodja intervencije kot celote ali v drugi fazi 
poveljnik civilne zaščite (npr. zapreti in zatesniti okna in druge odprtine v stanovanju, 
takoj zapustiti območje, ki ga definaira vodja nesreče in vodja intervencije kot celote 
ali v drugi fazi poveljnik civilne zaščite). 

 
Po prenehanju nevarnosti sporoči poveljnik CZ v Občini Mežica ali njegov namestnik ukaz za 
prenehanje nevarnosti. Dežurni operativec ReCO Slovenj Gradec sproži alarmni znak za 
konec nevarnosti, ki pa je enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund. 
 
 
P 10 – Pregled javnih občil in oseb, katerim se posredujejo podatki za objavo in vabila na 

tiskovne konference 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 

6.1 Aktiviranje gasilskih enot in drugih sil za ZRP 
 
Aktiviranje gasilskih enot ob požaru v občini Mežica izvaja ReCO Slovenj Gradec po načrtih 
aktiviranja. Načrte aktiviranja izdela PGD Mežica, v njih pa so opredeljeni načini in postopki 
za aktiviranje operativnega sestava na območju, ki ga omenjeni načrt zajema. 
 
Po poročilu vodje intervencije PGD Mežica s kraja nesreče - požara poveljnik CZ Mežica ali 
njegov namestnik proučita situacijo. Na podlagi stanja, zahtev in napovedi za naprej, sprejme 
poveljnik CZ Mežica (namestnik) skupaj z županom odločitev o aktiviranju: 
 
� štaba CZ Mežica v operativni sestavi. 

6.2 Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
O pripravljenosti in aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini odloča v 
skladu z nastalo situacijo poveljnik CZ Mežica ali njegov namestnik skupaj z županom 
Občine Mežica. 
 
Poveljnik CZ Mežica ali njegov namestnik sprejme sklep o aktiviranju članov štaba CZ 
Mežica  
 
Aktiviranje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o 
mobilizaciji ali aktiviranju pripadnikov, enot in služb CZ Mežica. 
 
Pripadnike enot in služb CZ občine Mežica poziva občinski štab s pripravljenimi pozivi s 
pomočjo kurirske službe. Občina Mežica  ureja vse zadeve glede nadomestil plač in povračil 
stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti in 
reševanju. Prav tako občina Mežica  poskrbi za oskrbo svojih enot na terenu.. 
 
 
Poveljnik CZ občine Mežica  oz. njegov namestnik spremlja potek dela enot in služb CZ in na 
osnovi ocene in dejanskega stanja zaprosi za pomoč  sosednje občine  ali regijo. 
 
P 11 – Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev v mežiški občini 
P 12 – Operativni načrt PGD Mežica 
P 13 – Pregled mobilizacijskih zbirališč občinskih  enot CZ 
 

6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih 
 
Poveljnik CZ občine Mežica oz. njegov namestnik lahko zaprosi poveljnika CZ koroške regije 
za dodelitev materialnih sredstev iz regijskih rezerv. 
 
Poveljnik občinske CZ  oz. njegov namestnik lahko glede na potrebe zaprosi za: 
 

� gasilna sredstva; 
� električne agregate; 
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� kontejnerje oz. prikolice za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma in 
� pomoč v finančnih sredstvih. 

 
P 14 – Vzorec prošnje za pomoč v materialnih sredstvih 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE                          

7.1 Organi in njihove naloge  
 
Občinski organi 
 
Župan: 

� skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
� sprejme ta načrt zaščite in reševanja; 
� skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče; 
� skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih 
      zaščitnih ukrepih; 
� odloča o vrsti, višini in načinih pomoči prizadetim občanom, ki so zaradi požara ostali 

brez doma; 
 
Direktor občinske uprave: 

� na predlog poveljnika CZ odredi in koordinira ukrepe drugih uslužbencev občinske 
uprave ter javnih podjetij in zavodov iz občinske pristojnosti. 

 
Občinska uprava in občinski svet: 

� opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči; 
� zagotavlja pogoje dela za poveljnika CZ in OŠCZ; 
� zagotavlja informacijsko podporo pri izvajanju nalog; 
� opravlja administrativne in finančne zadeve s področja ZiR; 
� nudi pomoč tehničnih služb s področja okolja in prostora; 
� nudi pomoč službe za družbene dejavnosti; 
� organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 
� opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Organi vodenja 
 
Poveljnik CZ: 

� odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za ZiR; 
� vodi in usmerja ZRP ob naravnih in drugih nesrečah; 
� odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij; 
� odreja uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev; 
� odreja uporabo tujega zemljišča za potrebe ZiR; 
� odreja porušitev objekta; 
� odreja obvezno sodelovanje državljanov v ZiR v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

sredstvi za ZiR; 
 
OŠCZ: 

� nudi strokovno pomoč poveljniku CZ pri vodenju nalog ZRP; 
� organizira in izvaja reševalne intervencije iz občinske pristojnosti; 
� zagotavlja informacijsko podporo; 
� zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZiR. 

 
poveljnik PGD Mežica: 

� določa dodatne gasilske ekipe za sodelovanje in pomoč pri izvedbi ukrepov ZRP 
� usklajuje aktivnosti gasilskih enot s poveljnikom CZ oz. OŠCZ, 
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� usklajuje aktivnosti s poveljnikom GZ Mislinjske doline, 
� poroča poveljniku CZ o situaciji in izvajanju ukrepov ZRP. 

 
Enote in službe Civilne zaščite 
 
Opravljajo tiste naloge ZRP zaradi katerih so ustanovljene in sicer takrat, kadar jih ni 
mogoče zagotoviti s prostovoljnimi in poklicnimi izvajalci, javnimi službami, pogodbenimi 
izvajalci in drugimi. 
 
Občinski pogodbeni izvajalci 
- pogodbeni izvajalci gradbene stroke (Stane d.o.o. gradbeno podjetje): 

� odvoz ruševin in drugi gradbeno tehnični posegi v prostoru po navodilih poveljnika 
CZ 

 
- pogodbeni izvajalci za zagotovitev prehrane in drugo oskrbo: 

� priprava prehrane za potrebe sistema zaščite in reševanja 
� zagotavljanje živil in osnovnih sredstev za življenje 

 
- pogodbeni izvajalci za začasno nastanitev: 

� začasna nastanitev in osnovna oskrba ogroženih in prizadetih občanov 
 
- pogodbeni izvajalci za prevoze ljudi: 

� prevozi ogroženih in prizadetih občanov (evakuacija) 
 
Druga podjetja, zavodi, organizacije javnega značaja in njihove naloge  
 
Komunala Mežica: 

� izvaja vse naloge ZRP ob požarih v skladu s pravili stroke, 
� sodeluje in pomaga pri oskrbi s pitno vodo, 
� sodeluje in pomaga pri izvedbi drugih ukrepov ZRP, 
� sodeluje ali izvaja zavarovanje lokacije in/ali območja nesreče ter infrastrukturnih 

naprav in napeljav, 
� organizira ali sodeluje pri izvedbi takojšnjega začasnega umika prizadetih in 
      ogroženih ljudi, živali in premoženja, 
� Izvaja določene naloge tehničnega reševanja, 
� Izvaja splošno reševalne naloge. 

 
Gasilski zavod Ravne na Koroškem: 

� ZRP ob nesrečah z nevarnimi snovmi; 
 
JKP Log: 

� izklop vodovoda in vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo; 
� vzdrževanje hidrantnega omrežja in upravljanje z omrežjem - zagotavljanje 
      požarne vode v hidrantih; 

 
Zdravstvena reševalna služba Ravne na Koroškem in zdravstvena postaja 
Mežica: 

� prva pomoč in nujna medicinska pomoč poškodovanim ob požarih, 
� sodelovanje z OŠCZ ob velikih požarih. 
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Policijska postaja Ravne na Koroškem: 
� varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi na prizadetem območju; 
� ureja promet v skladu z določenim prometnim režimom; 
� vzdržuje javni red; 
� v skladu z nastalimi razmerami preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in 

prekrške; 
� opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti v skladu z zakonom o organizaciji in 
      delovnem področju ministrstev. 

 
Elektro Celje - Območna služba Slovenj Gradec: 

� vzpostavi takojšen nadzor nad okvaro elektro infrastrukture; 
� opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Veterinarska postaja Prevalje in nacionalni veterinarski inštitut – enota Maribor: 

� dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim živalim, 
� zasilni zakol poškodovanih živali, 
� odstranjevanje živalskih trupel 
� izvajanje drugih higienskih in proti - epidemijskih ukrepov za zaščito živali. 

 
OZ Rdečega križa Ravne na Koroškem: 

� sodelovanje pri oskrbi prizadetega prebivalstva z najnujnejšimi živili, oblačili, vodo in 
drugimi najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami 

7.2 Operativno vodenje 
Ob požaru vodi intervencijo gašenja požarov, reševanja ljudi in premoženja vodja 
intervencije. Le-to vodi poveljnik oziroma vodja gasilske enote. Najprej prevzame vodenje 
intervencije vodja gasilske enote, ki prvi prispe na kraj požara. Ko v intervenciji sodeluje več 
enot oziroma posameznih operativnih sestavov poveljnik gasilskega društva običajno 
prevzame vodenje intervencije od vodje enote. Ko je vključeno v intervencijo več gasilskih 
društev ali drugih enot prevzame vodenje poveljnik občinskega poveljstva. Le-ta strokovno 
sodeluje s poveljnikom CZ občine.  
 
Poveljnik gasilske zveze pa lahko prevzame vodenje intervencije, ko pri gašenju požara 
sodelujejo gasilske enote ali druge reševalne enote iz sosednjih občin. 
 
Štab CZ Mežica, ki ga skliče poveljnik CZ, v popolni ali operativni sestavi, zaseda na 
sedežu, ki se nahaja prostorih Občine Mežica, Trg Svobode 1, Mežica. 
 
Posledice nesreče je potrebno čim prej ustrezno dokumentirati. 

7.3 Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporablja: 
 

� sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE); 
� sistem osebnega pozivanja.  

 
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in 
reševalnih akcijah.  
 



Občinski načrt ZiR ob požarih 
 

 

Občina Mežica, ažurirano 30.06.2012 Stran: 20/25 

Telekomunikacijsko središče sistema je Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec, do 
katerega se uporabniki povezujejo prek repetitorjev; za Občino Mežica predvsem na kanalu 
06 Plešivec. Vodja enote se mora pri prihodu na mesto intervencije prijaviti v ReCO. Po 
prijavi ReCO določi delovni kanal, ki bo prost. 
 
Uporabnik mora biti v stanju pripravljenosti na matičnem kanalu. Če opravi klic na nekem 
drugem kanalu, se mora po opravljenem klicu nemudoma vrniti na svoj matični kanal. 
Uporaba drugih kanalov brez utemeljenega razloga ni dovoljena. Ob koncu intervencije se 
poroča ReCO Slovenj Gradec.  
 
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); 
� javnih telefonskih zvezah - analogne ali digitalne; 
� brezžičnih telefonih (GSM); 
� radijskih postajah radioamaterjev; 
� preko kurirskega sistema (raznos pozivov) in 
� internetu. 

 
P 15 – Imenik uporabnikov radijskih postaj ZARE, na področju zaščite in reševanja za izpostavo 

URSZR Slovenj Gradec, regijski štab CZ in enote, sosednje občine ter občino Mežica 
D 8 –  Načrt zvez  
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja 
Ukrepi ZRP obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic 
nesreče, da se zagotovijo osnovni življenjski pogoji in pogoji za obnovo prizadete lokacije ali 
območja. Dejavnosti občine za zagotovitev osnovnih življenjskih 
pogojev obsegajo: 
 

� prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe; 
� evakuacijo, nastanitev in oskrbo ljudi in živali; 
� oskrbo s pitno vodo, hrano, živili, zdravili; 
� ureditev nujnih prometnih povezav in komunalnih storitev; 
� oskrbo živali na prizadetem območju. 

 
O izvedbi ukrepov in nalog iz tega načrta odločajo vodje (gasilske) intervencije in občinski 
poveljnik CZ, o tem pa obveščajo regijskega poveljnika CZ (preko ReCO 112). 
 
Če občina s svojimi silami ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov, lahko zaprosi za pomoč štab 
CZ za koroško regijo. 
 
8.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Občina Mežica zagotavlja, preko svojih ali pogodbenih služb in organizacij, izvajanje 
naslednjih ukrepov: 
 

� urejanje vodnih zajetij (izvaja JKP Log), 
� organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti požarov (izvaja PGD Mežica). 

 
Na območju ali lokaciji požara je za urejanje prometa oz. prometnega režima zadolžena PP 
Ravne na Koroškem. 
 
8.1.2 Evakuacija 
 
Evakuacija ob požaru se izvaja le, če so zaradi požara ogrožena življenja in materialne 
dobrine. Odredi jo župan, v nujnih primerih pa vodja intervencije ali občinski poveljnik CZ. 
Evakuacija se izvaja preden se ogenj približa naselju. Če je dovolj časa, se poleg evakuacije 
ljudi izvaja še evakuacija živali in materialnih dobrin. Za obveščanje občanov o evakuaciji so 
zadolženi gasilci, ki neposredno obveščajo ogrožene občane na ustrezen način (razglasne 
postaje na gasilskih vozilih, neposredni obhodi od vrat do vrat idr.). Ob evakuaciji se ogroženi 
občani s svojimi vozili umaknejo na evakuacijska zbirališča, ki jih določi poveljnik CZ v 
sodelovanju s poveljstvom PGD Mežica. Za evakuacijsko sprejemališče živine in drugih 
živali se določijo posebni objekti ali območje ter na njih organizira ustrezno varovanje in 
oskrba. 
 
8.1.3 Zaščita kulturne dediščine 
 
Zaščito kulturne dediščine izvajajo strokovnjaki s področja kulturne dediščine, strokovne 
službe za varstvo kulturne dediščine, po potrebi pa sodelujejo tudi enote CZ in druge sile za 
zaščito, reševanje in pomoč. 
 



Občinski načrt ZiR ob požarih 
 

 

Občina Mežica, ažurirano 30.06.2012 Stran: 22/25 

Kulturna dediščina se identificira na osnovi predhodno posredovanih podatkov o kulturni 
dediščini iz registra dediščine, s katerim razpolaga občina in javne službe. 
 
P 17  – Pregled kulturne dediščine na območju občine Mežica 
 

8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
8.2.1 Gašenje in reševanje 
 
Naloge gašenja in reševanja ob požaru izvajajo gasilske enote. 
 
Gasilske enote izvajajo: 
 
� naloge gašenja in reševanja; 
� gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah; 
� požarno stražo; 
� gasilsko stražo in 
� preventivne naloge varstva pred požarom. 
 
Gasilska straže se izvaja ob požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom. 
 
O izvedenih nalogah vodja intervencije poroča poveljniku PGD Mežica in CZ občine, če so 
sodelovale tudi enote CZ. 
 
8.2.2 Nujna medicinska pomoč 
 
Za morebitne poškodovane ljudi ob požaru nujno medicinsko pomoč zagotavlja zdravstveni 
dom Mežica in Zdravstveno reševalni center Koroške, ki s svojo reševalno službo na kraju 
nesreče oskrbi poškodovane ter jih po potrebi odvaža v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. 
 
Štab CZ Mežica spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomoči 
v silah in sredstvih enot PMP civilne zaščite občine, pa tudi iz sosednjih občin oz. regije. 
 
8.2.3 Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
 
Ob gašenju požara v naravi lahko gasilci naletijo oziroma posumijo o obstoju NUS. V teh 
primerih vodja intervencije uskladi način gašenja s pristojnim strokovnjakom za NUS. Vodja 
intervencije sporoči ReCO Slovenj Gradec sum o obstoju NUS in zaprosi, da se preko ReCO 
Slovenj Gradec aktivira pristojna enota za varstvo pred NUS za Koroško. 
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je za svoje prebivalce 
zadolžena občina Mežica.  
 
Občina v svojih načrtih predvidi zaščitne in preventivne ukrepe ob požaru večjega obsega. 
 
Pripravi tudi napotke in ukrepe, ki jih morajo izvesti ogroženi prebivalci občine za 
zavarovanje svojih življenj in imetja in jih seznani z njimi. 
 
Informiranje občanov o potrebnih ukrepih se izvaja prek lokalnih medijev, spletne strani 
Občine Mežica in po potrebi prek letakov ali ustnega informiranja ogroženih. 
 
Občani so dolžni spoštovati prepovedi kurjenja in sežiganja ob razglašeni ogroženosti 
naravnega okolja pred požari, ob požaru pa upoštevati napotke za občane in izvajati osnovne 
ukrepe varstva pred požarom po svojih močeh. 
 
Fizično nepoškodovani in neprizadeti ljudje so ob požaru dolžni takoj pristopiti k zaščiti in 
reševanju po svojih močeh. Če ugotovijo, da 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. 
 
D 601 – Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči  
D 35 –   Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 
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10 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

10.1 Pomen pojmov 

Evakuacija je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob požaru. 
 
Eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali razpada, ki ima za posledico povišanje 
temperature ali tlaka oziroma obeh hkrati. 
 
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. 
 
Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma 
materialno škodo ob požaru. 
 

10.2 Razlaga okrajšav 
 
CZ    Civilna zaščita 
CZ RS    Civilna zaščita Republike Slovenije 
OŠCZ                         Občinski štab Civilne zaščite 
GZ   Gasilska zveza 
MTS    Materialno tehnična sredstva 
NUS   Neeksplodirana ubojna sredstva 
OE   Območna enota 
OKC PU  Operativno komunikacijski center Policijske uprave 
PE   Poslovna enota 
PGD    Prostovoljno gasilsko društvo 
ReCO                          Regijski center za obveščanje 
RS    Republika Slovenija 
TV   Televizija 
URSZR    Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
ZA-RE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZIR    Zaščita in reševanje 
ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 
 



Občinski načrt ZiR ob požarih 
 

 

Občina Mežica, ažurirano 30.06.2012 Stran: 25/25 

11 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

11.1 Priloge 
 
P – 1  Podatki o poveljniku, namestniku in članih štaba občine Mežica 
P – 2  Sestav voda za reševanje 
P – 3  Sestav službe za podporo 
P – 4               Sestav enote za RKB dekontaminacijo 
P – 5  Pregled javnih služb v občini 
P – 7  Pregled potrebnih materialno tehničnih sredstev občinskih enot in služb 
P – 9  Seznam odgovornih oseb, ki se jih obvešča o požaru v občini Mežica 
P – 10  Pregled javnih občil in oseb, katerim se posredujejo podatki za objavo in vabila   
                        na tiskovne konference 
P – 11  Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev v občini Mežica 
P – 12  Operativni načrt PGD Mežica 
P – 13  Mobilizacijsko zbirališče občinskih enot Civilne zaščite 
P – 14  Vzorec prošnje za pomoč v materialnih sredstvih  
P – 15  Imenik uporabnikov radijskih postaj ZARE, na področju zaščite, reševanja in   
                        Pomoči za izpostavo URSZR Slovenj Gradec, Regijski štab CZ, regijske enote  
                        in sosednje občine 
P – 17  Pregled kulturne dediščine na območju občine Mežica 
 
 
Seznam posebnih prilog: 

P – 600 Poveljniki sosednjih gasilskih društev (Črna na Kor., Prevalje) 

P – 601 Podatki o cisternah sosednjih  gasilskih društev 
 

11.2 Dodatki 
 
D – 4 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta  
  
D – 8 Načrt zvez  
 
Seznam posebnih dodatkov: 
 
D – 600 Navodilo prebivalcem občine za ravnanje ob nesreči – požaru  
D – 35             Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja  
  
 
 
 
 
 


