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1. VELIKI POŽARI V NARAVNEM OKOLJU 
 
1.1.    UVOD 
 
Ta delni načrt temelji na določilih zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18), oceni ogroženosti ob velikem požaru v naravnem okolju v 
zahodno štajerski regiji, verzija 1.0, št. 8421-8/2019-1 – DGZR z dne 26. 02. 2019, na oceni 
ogroženosti pred velikim požarom v naravnem okolju občine Polzela, verzija 1.0, januar 2023  
ter na delnem načrtu zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v 
Zahodnoštajerski regiji, verzija 1.0, št. 8421-8/2019-6 - DGZR z dne 7. 12. 2021, ki ga je izdelala 
Izpostava URSZR Celje. 
 
V njem je podrobno opredeljeno obveščanje in sodelovanje v primeru pojava velikega požara v 
naravnem okolju na območju občine Polzela. Aktivira se v primeru pojava požara večjega obsega 
v naravnem okolju na območju občine. Za manjkajoča poglavja v tem delnem načrtu zaščite in 
reševanja se bodo smiselno uporabljala tista, ki so navedena v veljavnem načrtu zaščite in 
reševanja ob potresu občine Polzela. 
 
1.2.  VIRI NEVARNOSTI 

 
Naravno okolje po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je: 
- gozd, kot ga določajo predpisi o gozdovih (zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki 

sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5 m in ima površino najmanj 0,25 ha, zemljišče v 
zaraščanju na površini najmanj 0,25 ha, ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo v kmetijske 
namene in na katerem lahko gozdno drevje doseže višino najmanj 5 m ter je pokrivnost 
gozdnega drevja dosegla 75%, obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne višine 
odraslega drevja, na površini najmanj 0,25 ha, gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v 
samostojno parcelo); 

- drugo gozdno zemljišče, kot ga določajo predpisi o gozdovih (zemljišča, porasla z gozdnim 
drevjem ali drugim gozdnim rastjem, na površini najmanj 0,25 ha, ki niso gozd in se zadnjih 
20 let niso uporabljala v kmetijske namene. Med druga gozdna zemljišča se uvrščajo tudi 
obore v gozdovih za rejo divjadi in zemljišča pod daljnovodi v gozdu na površini najmanj 
0,25 ha); 

- območje na prostem, razen vodnih površin, v oddaljenosti do 100 m od gozda ali drugega 
gozdnega zemljišča; 

- skupina gozdnega drevja na površini do 0,25 ha, drevored, park in plantaža gozdnega 
drevja, kot jih določajo predpisi o gozdovih. 

 
Obseg požarov v naravnem okolju je odvisen predvsem od vremenskih dejavnikov. V 
dolgoletnem povprečju sta značilni dve obdobji z nadpovprečnim številom gozdnih požarov in 
nasploh požarov v naravnem okolju. Prvo je običajno v pozno zimskem in zgodnje 
spomladanskem času od začetka februarja do začetka aprila, drugo pa poleti, predvsem julija 
in avgusta. 
 
Stopnje požarne ogroženosti naravnega okolja so po Uredbi o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju naslednje: 
- zelo velika požarna ogroženost, 
- velika požarna ogroženost, 
- srednja požarna ogroženost, 
- majhna požarna ogroženost, 
- zelo majhna požarna ogroženost. 
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V naravnem okolju je po uredbi (razen ob infrastrukturnih objektih ob določenih pogojih) 
prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, 
pri kurjenju nasploh ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi 
in odstranjevati odpadke z uporabo ognja. V gozdu ni dovoljeno izvajati ognjemetov. V času 
razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasi 
URSZR ali občina, je v naravnem okolju poleg navedenega prepovedano še kuriti, kuriti kresove, 
izvajati ognjemete, požigati na območju ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin 
uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati 
aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč namnoženih populacij insektov in 
bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd. Uredba ob določenih pogojih v času velike 
požarne ogroženosti naravnega okolja določa tudi nekatere izjeme. Ko je razglašena zelo velika 
požarna ogroženost naravnega okolja, izjem ni. 
 
1.3.   MOŽNI VZROKI NASTANKA POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU IN NA  
         PROSTEM 

 
Požar v naravnem okolju lahko povzročijo naravni pojavi (strela, statični samovžig in samovžig) 
ter človek in tehnične naprave (z iskrenjem). 
 
V občini Polzela so največkrat vzrok za nastanek požara namerno požiganje travinj ob 
spomladanskem čiščenju pri čemer pride do nenadzorovanega širjenja požara zaradi česar je 
potrebna gasilska intervencija. 

 
1.4.   POGOSTOST POJAVLJANJA POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU IN NA PROSTEM  
         TER VERJETNOST POJAVLJANJA VELIKIH POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU 
 
Pojavljanje požarov v naravi na območju občine Polzela v zadnjih petih letih prikazuje 
preglednica 11:  
 

Občina Polzela 

Leto Travnik 
Gozdovi in 
grmovje 

Drugi požari v 
naravi 

2022 0 0 3 

2021 0 1 4 

2020 0 0 2 

2019 1 0 4 

2018 0 0 3 

Skupaj 1 1 16 

 
Iz preglednice je razvidno, da na območju občine Polzela prihaja do požarov v naravnem okolju. 
Precej je pojavljanja drugih - manjših požarov v naravnem okolju, medtem ko gre pri ostalih le 
za posamezne primere. 
 
Po obsegu gre vselej za majhne do zmerno velike požare, ki terjajo gasilsko intervencijo 
manjšega obsega. 
 
 
  

                                                           
1: Podatki o pojavljanju požarov v naravnem okolju, Regijski center za obveščanje Celje, januar 2023 
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1.5.   VRSTA, OBLIKA IN STOPNJA POTENCIALNE OGROŽENOSTI  
 

V okviru naravnega okolja so požarno najbolj ogroženi gozdovi. V Sloveniji se gozdovi 
razvrščajo v štiri stopnje potencialne požarne ogroženosti (Vir: Gozdni požari, Jošt Jakša, 
Zbornik Nesreče in varstvo pred njimi, URSZR, Ljubljana, 2002). Pri izdelavi ocene 
potencialne ogroženosti gozdov, ki jo je izdelal ZGS, so bili upoštevani dejavniki znotraj 
gozda (drevesna sestava, razvojna faza itd.) in dejavniki zunaj gozda (temperatura, 
nadmorska višina itd). Stopnje požarne ogroženosti, pri čemer je prva stopnja najvišja, 
četrta pa najnižja, so: 
1. Zelo velika požarna ogroženost. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi oziroma območja 

gozdov, kjer stalna nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihovemu 
ekološkemu ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v gozdu in gozdnemu prostoru ali 
predstavlja stalno nevarnost za pospeševanje nepovratnih degradacijskih procesov v gozdu 
in gozdnem prostoru. 

 
2. Velika požarna ogroženost. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi oziroma območja gozdov, 

kjer občasna nevarnost gozdnih požarov pomeni resno grožnjo njihovemu ekološkemu 
ravnovesju, varnosti ljudi in premoženja v gozdu in gozdnem prostoru ali predstavlja 
nevarnost za pospeševanje nepovratnih degradacijskih procesov v gozdu in gozdnem 
prostoru. 

 
3. Srednja požarna ogroženost. V to stopnjo se razvrščajo gozdovi oziroma območja 

gozdov, kjer nevarnost gozdnih požarov ni stalna ali občasna, predstavlja pa resno grožnjo 
gozdnim ekosistemom. 

 
4. Majhna požarna ogroženost. V to stopnjo ogroženosti se razvrščajo gozdovi oziroma 

območja gozdov, ki niso razvrščena v nobeno drugo stopnjo. 
 
 
Pokritost občine Polzela z gozdnimi in zelenimi površinami, območja varovalnih gozdov, ki so v 
smislu zaščite še posebej pomembna, gozdnatost ter požarno ogroženost gozdov, prikazujejo 
slike 1 - 42. 
 
  

                                                           
2 : https://gis.iobcina.si, januar 2023 

https://gis.iobcina.si/
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Slika 1: Generalizirana namenska raba prostora v občini Polzela (gozdne, zelene, urbanizirane  
           in druge površine) 
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Slika 2: Karta varovalnih gozdov v občini Polzela 
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Slika 3: Gozdnatost  

 

 

Slika 4: Požarna ogroženost gozdov v očini Polzela 
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Požarna ogroženost gozdov v občini Polzela je prikazana v naslednji tabeli3:  
 

Površina gozdov po stopnjah požarne ogroženosti gozdov (ha) 

Zelo velika Velika Srednja Majhna Skupaj 

0 15 945 594 1.554 

 
 
1.6.   RAZVRSTITEV OBČINE V RAZRED OGROŽENOSTI 

 
Regijska ocena ogroženosti4 uvršča občino Polzela v 2. razred ogroženosti, majhno ogroženost.  
 

Preglednica 2: Razredi in stopnje ogroženosti 

 
 
Iz tega izhaja tudi priporočilo za občino Polzela za izdelavo delnega načrta zaščite in reševanja. 
 
 
1.7.  VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 
 
Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem naslednje verižne nesreče: 
- nastanek ekološke nesreče, 
- razširitev požara v naselje, 
- razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, plinovodi...), 
- požar na objektih (stanovanjski, gospodarski), 
- požar na objektih in območjih kulturne dediščine, 
- prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanja intervencije...). 
 
 

2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 
Temeljni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je državni načrt. 
Regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je izdelan za primer 
požara v naravnem okolju v več občinah na območju Zahodnoštajerske regije. 
 
Ta delni načrt je izdelan za primer požara v naravnem okolju na območju občine Polzela. 
 
Vsa tri PGD v občini Polzela v svojem operativnem gasilskem načrtu podrobneje razdelajo 
operativne rešitve izvajanja varstva pred velikim požarom v naravnem okolju. 
 
 

                                                           
3 : Zavod za gozdove Slovenije, Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij 2011 - 2020  
4 : Regijska ocena ogroženosti ob velikem požaru v naravnem okolju, Uprava RS za zaščito in  

    reševanje, Izpostava Celje, 26. 2. 2019 
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3.   ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

 
Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju ali grozdu požarov v naravnem okolju (sočasnem 

nastanku več požarov na širšem območju) je odvisen od velikosti in pričakovanih posledic 

posameznega požara v naravnem okolju. Glede na velikost požara in potrebne sile za 

obvladovanje požara v naravnem okolju z vidika odziva na nesrečo ločimo: 

1. MAJHEN POŽAR - ogenj gori na površini z manjšim do srednje velikim plamenom, pri čemer 
zgori nekaj kompaktnega organskega goriva. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi z 
manjšimi do srednje velikimi napori. Požar lahko ogroža ali zajame naselja na tem območju, 
pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, plinom in 
vodo. 
Požar gasi matično PGD.  
 
2. SREDNJE VELIK POŽAR - ogenj gori na površini s srednjim plamenom, pri tem zgori nekaj 
kompaktnega organskega goriva. Kontrola požara ni težka, požar se pogasi s srednje velikimi 
napori. Požar lahko ogroža ali zajame naselja na tem območju, pride lahko do prekinitev 
komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, plinom in vodo. 
Požar gasi matično PGD. Po potrebi vodja intervencije PGD zahteva pomoč GZ Celje. Če izvajanje 
nalog ZRP presega obseg gasilske intervencije matičnega PGD, se lahko sprejme odločitev o 
aktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Po 
aktiviranju občinskega načrta vse aktivnosti ZRP vodi in usklajuje občinski poveljnik CZ v 
sodelovanju z vodjo intervencije. 
 
3. VELIK POŽAR - v požaru zgori veliko organskega goriva, kontrola požara je izjemno težka, za 
gašenje je treba vložiti velike napore in vsa razpoložljiva sredstva. Požar lahko ogroža ali zajame 
naselja, pride lahko do prekinitev komunikacij, motena je lahko oskrba z električno energijo, 
plinom in vodo. 
Za gašenje požara se aktivirajo vsa PGD v gasilskem poveljstvu Polzela in dodatno PGD-ji iz GZ 
Celje. Poveljnik slednje lahko v koordinaciji z občinskim poveljnikom CZ Polzela, po potrebi v 
gašenje požara, preko ReCO, vključi Slovensko vojsko s svojimi zmogljivostmi (predvsem s 
helikopterji in letali).  
 

P – 800 Evidenčni list o ažuriranju, spremembah in dopolnitvah načrta 

D - 800 Ocena ogroženosti pred velikimi požari v naravnem okolju 

 
 

4.   OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE OB VELIKEM POŽARU V   
      NARAVNEM OKOLJU  
 
4.1.   OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
 
Vsakdo, ki opazi ali izve za požar v naravnem okolju, mora o tem takoj obvestiti Regijski center 
za obveščanje Celje na telefonsko številko 112. 
 
4.2.   OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN SLUŽB NA OBČINSKI RAVNI 
 
ReCO Celje po prejemu obvestila o velikem požaru v naravnem okolju od prebivalcev ali vodje 
intervencije obvesti naslednje organe in službe v občini: 
1. župana ali drugo pooblaščeno osebo v občini, 
2. poveljnika oziroma namestnika poveljnika CZ občine, 
3. prostovoljna gasilska društva, 
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4. Zavod za gozdove, OE Celje, 
5. Elektro Celje - po potrebi, 
6. Telekom Slovenije - po potrebi, 
7. podjetje Varstvo in obnova cest Celje - po potrebi, 
8. Komunala Žalec - po potrebi. 
 
4.3.   OBVEŠČANJE SPLOŠNE JAVNOSTI 
 
Javnost mora biti o nesreči pravočasno in korektno obveščena, tako o obsegu nesreče in njenih 
posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic. 
 
Občinski poveljnik CZ je odgovoren za pripravo poročila za javnost glede poteka zaščitno 
reševalnih aktivnosti, ki jo pripravi in posreduje v objavo naslednjim lokalnim medijem: 
- Radio GOLDI Savinjski val (106,2 MHz), 
- Radio Celje (95.1, 95.9, 100.3, 90.6 MHz). 
 
4.4.   OBVEŠČANJE PREBIVALCEV NA PRIZADETEM OBMOČJU 
 
Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju mora biti usklajeno z obveščanjem splošne 
javnosti. Biti mora neposredno in takojšnje. 
 
Obveščanje o razmerah na prizadetem območju, izvajanju preventivnih ukrepov ter osebne in 
vzajemne zaščite, o izvajanju zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči se izvaja 
z neposrednim obveščanjem ogroženega prebivalstva, preko mobilnih razglasov z gasilskimi 
vozili in z osebnim stikom operativnih gasilcev z ogroženimi.  
 
4.5.  ALARMIRANJE 
 
Javno alarmiranje ob velikem požaru v naravi se lahko izvede z namenom:  
1. opozarjanja in obveščanja prebivalstva na nevarnost razširitve požara v naravi, 
2. alarmiranja prebivalstva zaradi neposrednega in takojšnjega opozorila na nevarnost, 
3. aktiviranja javne gasilske službe. 
 
Za alarmiranje je odgovoren vodja operativne gasilske enote – vodja intervencije prostovoljnega 
gasilskega društva, ki je bil obveščen ali aktiviran na intervencijo. V ta namen oceni potrebo po 
alarmiranju za sklic gasilcev (uporabi se znak za preplah) ali za alarmiranje prebivalstva ter 
odredi proženje sirene na matičnem PGD. Vodja intervencije posreduje obvestilo o proženju 
siren na ReCO.  
 
 

5.     UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
5.1.  ZAŠČITNI UKREPI  
 
Ukrepi ZRP v občini Polzela 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. Zaščitni ukrepi obsegajo: 
1. prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 
2. radiološka, kemična, biološka zaščita, 
3. evakuacija, 
4. sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 
5. zaščita kulturne dediščine. 
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5.1.1.   PROSTORSKI, GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI UKREPI 
 
Če je zaradi požara v naravi ogrožen elektro daljnovodni sistem, potem vodja intervencije o 
nevarnosti obvesti ReCO (112) zaradi izklopa sistema. Pri odločitvi za izklop daljnovoda upošteva 
pomen posameznega daljnovoda za neprekinjeno oskrbo z električno energijo. 
 
Zaporo cest in zagotovitev obvozov ob požaru v naravnem okolju izvede podjetje Komunala 
Žalec, ob nujnih primerih tudi operativne gasilske enote JGS. Policija izvaja nadzor in urejanje 
prometa na območju požara v naravnem okolju. 
 
Za preprečevanje širjenja velikega požara v naravi lahko vodja intervencije lastnikom zemljišč 
odredi nujno košnjo trav na pasovih, kjer se lahko prepreči širjenje požara.  
 
5.1.2.   RADIOLOŠKA, KEMIČNA, BIOLOŠKA ZAŠČITA 
 
Če zaradi požara v naravi pride do kontaminacije ozračja (strupen dim zaradi vžiga nevarnih 
snovi) ali pa obstaja nevarnost, da do takšne kontaminacije pride potem vodja intervencije 
organizira obveščanje ogroženega prebivalstva o nevarnosti in po potrebi odredi začasni umik z 
ogroženega območja.   
 
Če je zaradi požara v naravi prišlo do vžiga nevarnih odpadkov (odpadna motorna olja idr.), ki 
so odvržene v naravnem okolju in če OGE ne zmore poskrbeti za obvladovanje takega primera 
potem vodja intervencije pokliče 112 in zahteva posredovanje GEŠP-a. 
 
5.1.3.   EVAKUACIJA 
 
Odločitev o izvedbi evakuacije sprejme vodja intervencije, ki o tem obvesti občinskega 
poveljnika CZ, ta pa župana. Evakuacija prebivalstva se odredi na območjih, ki so neposredno 
ogrožena od požara v naravi in na območjih, kjer se lahko z gotovostjo oceni, da lahko požar 
ogrozi naselje. 
 
Ob evakuaciji se ogroženi občani s svojimi vozili umaknejo na evakuacijska zbirališča, ki jih 
določi vodja intervencije. Za evakuacijsko sprejemališče živine in drugih živali se določijo posebni 
objekti ali območje ter na njih organizira popis, ustrezno varovanje in oskrba. Nosilec tega je 
JGS, sodelujejo pa prostovoljci, ki niso prizadeti ob nesreči. 
 
Za občane, ki si prevoza sami ne morejo zagotoviti se organizira prevoz, ki ga izvedejo občinski 

pogodbeni izvajalci ali drugi določeni izvajalci (vključevanje v izvedbo nalog odredi občinski 

poveljnik CZ), ki razpolagajo z vozili za prevoz večjega števila ljudi.  

P – 06/1 Pregled pogodbenih izvajalcev 

 
5.1.4.   SPREJEM IN OSKRBA 
 
Začasna nastanitev prizadetih občanov se izvaja v primeru, ko so stanovanjski objekti ogroženi 
ali tako prizadeti, da v njih ni mogoče prebivati. Za izvedbo je odgovoren občinski poveljnik CZ 
s štabom CZ na predlog vodje intervencije, sodelujejo pa občinski pogodbeni izvajalci za začasno 
nastanitev.  
 
Če pogodbeni izvajalci ne morejo zagotoviti začasne nastanitve lahko občinski poveljnik CZ 
odredi nastanitev v drugih primernih objektih. Glede na nizko stopnjo ogroženosti pred požari v 
naravi ne pričakujemo potrebe za izvedbo zasilne nastanitve. Če pa bi izjemne okoliščine vseeno 
to zahtevale pa se organizira zasilna nastanitev v naslednjih primerih: 
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1. če ni mogoče zagotoviti začasne nastanitve v obstoječih objektih za nastanitev v občini 
ali v sosednjih in drugih občinah (hoteli, turistični apartmaji in depandanse, sobe za 
najem ipd.); 

2. če je število prizadetih občanov večje, kot jih je mogoče nastaniti v obstoječe objekte. 
 
Objekte zasilne nastanitve določi in organizira občinski poveljnik CZ v sodelovanju z gasilskim 
poveljstvom občine. V nastanitvenih objektih se istočasno zagotovi prehranjevanje in popis 
nastanjenih. Popis izvede JGS. 
V primeru, da lastniki živine sami ne zmorejo poskrbeti za preselitev živine na varno lokacijo mu 
pri tem pomaga občina oz. poveljnik CZ v sodelovanju z veterinarsko službo in JGS. 
 
Oskrbo s pitno vodo (po potrebi tudi s sanitarno vodo) odredi občinski poveljnik CZ v dogovoru 
z gasilskim poveljstvom, glede na način zagotovitve (dobava v plastenkah in/ali z gasilskimi 
cisternami) ter lokacije in način oskrbe objavi preko elektronskih medijev in gasilcev na terenu. 
 

P – 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P – 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 

 
5.1.5.   ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

 
Vodja intervencije mora biti pozoren tudi na to ali so zaradi požara v naravi ogroženi spomeniki 
kulturne dediščine. Nepremična kulturna dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik je 
označena z znakom Haaške konvencije. 
 
 

Slika 6: Oznaka za kulturno dediščino 
 

 
 
Seznam objektov kulturne dediščine v občini Polzela je dosegljiv v prilogi. 
 

P – 9/2 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine 

 
V primeru potrebe po izvajanju ukrepov zaščite in reševanja objektov kulturne dediščine vodja 
gasilske intervencije matičnega PGD poskrbi, da so lastniki ali uporabniki objektov obveščeni o 
ogroženosti objekta. Objekte je potrebno protipožarno varovati v skladu s pravili gasilske službe 
tako, da se prepreči razširitev večjega požara v naravi na objekt kulturne dediščine. 
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5.2. NALOGE  
 
5.2.1.   GAŠENJE IN REŠEVANJE OB POŽARIH 
 
Naloge gašenja in reševanja ob požaru izvajajo gasilske enote javne gasilske službe občine 
Polzela na podlagi pogodbe. Naloge, ki iz tega izhajajo so: 
1. naloge gašenja in reševanja ob požarih, 
2. določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob požarih, 
3. požarno stražo, 
4. gasilsko stražo, 
5. preventivne naloge varstva pred požarom. 
 
Gašenje in reševanje ob požarih izvajajo gasilske enote JGS v skladu s predpisi s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in gasilstva ter lastnimi 
operativnimi načrti. Po presoji o nujnosti požarne straže izvajajo še gasilsko stražo. 
 
Gasilske enote JGS izvajajo tudi druge splošno reševalne naloge ob požarih, če jih odredi 
občinski poveljnik CZ ali vodja intervencije s katerimi se zagotavlja izvajanje nujnih nalog zaščite 
in reševanja ter zagotavljajo osnovni pogoji za življenje. Če JGS potrebuje dodatno pomoč 
gasilskih enot jo vodja gasilske intervencije najprej pridobi od drugih gasilskih enot gasilske 
zveze Žalec neposredno ali preko ReCO. Če tudi to ne zadostuje lahko zaprosi za pomoč drugih 
gasilskih enot preko ReCO.  
 
Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasita država in župan, 
občina in matično PGD organizirata požarno stražo. Posebna pozornost velja za spomladansko 
obdobje, ko se izvajajo spomladanska čiščenja in požigi travinj.  
 

P – 03 Podatki o gasilstvu 

 
5.2.2.   PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ 
 
Prvo pomoč ob velikem požaru v naravi nudijo in izvajajo najprej usposobljeni operativni gasilci, 
ki ponesrečenim gasilcem ali prizadetim ljudem lahko nudijo prvo pomoč ter osebje nujne 
medicinske pomoči.  
 
Če je požar na težko dostopnem terenu, pomagajo gasilci prenesti poškodovane do mesta za 
zdravstveno oskrbo, ki mora biti na lokaciji od koder je možen helikopterski prevoz. Vodja 
gasilske intervencije določi primerno mesto.  
 
Triažo ponesrečenih na terenu in prioritete specialistične pomoči opravi medicinsko osebje nujne 
medicinske pomoči. 
 
5.2.3.   VETERINARSKA POMOČ 
 
Veterinarska pomoč ob velikem požaru v naravnem okolju obsega: 
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju, 
- nujno veterinarsko pomoč poškodovanim živalim, 
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel. 
 
Če je zaradi velikega požara v naravi prizadeta živina na kmetijah tako, da jo kmetje sami ne 
zmorejo obvladovati, jim vodja gasilske intervencije v sodelovanju z veterinarsko higiensko 
službo Veterinarske fakultete v Ljubljani pomaga pri odstranjevanju živalskih kadavrov. V ta 
namen lahko vodja intervencije aktivira občinskega poveljnika CZ. 
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5.2.4.   VARSTVO PRED NEEKSPLODIRANIMI UBOJNIMI SREDSTVI 
 
Ob gašenju požara v naravnem okolju na območju občine Polzela lahko gasilci naletijo na 
neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). V tem primeru vodja gasilske intervencije obvesti ReCO 
ter zahteva posredovanje enote za odstranitev NUS. 
 
 

6.   POJASNILO KRATIC IN OKRAJŠAV 
 

Zap. 
št. 

Kratica Pomen 

1.  CZ Civilna zaščita 

2.  GEŠP Gasilska enota širšega pomena 

3.  JGS Javna gasilska služba 

4.  OŠCZ Občinski štab za civilno zaščito 

5.  OGE Operativna gasilska enota 

6.  PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

7.  ReCO Regijski center za obveščanje (112) 

8.  URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

9.  ZiR Zaščita in reševanje 

10.  ZRP Zaščita, reševanje in pomoč 

 
 
 

7.   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 

 
7.1. SKUPNE PRILOGE 
 

P – 03 Podatki o gasilstvu  

P – 06/1 Pregled pogodbenih izvajalcev 

P – 9/2 Pregled območij, objektov in predmetov kulturne dediščine 

P – 12/6 Pregled namestitvenih kapacitet v občini 

P – 12/7 Pregled prehrambenih kapacitet v občini 
 

7.2. POSEBNE PRILOGE 
 

P – 800 Evidenčni list o ažuriranju, spremembah in dopolnitvah načrta 
 

7.3. SKUPNI DODATKI 
 

D – 2 Načrt dejavnosti Občine  

D – 19 Vzorec sklepa o aktiviranju občinskega načrta ZiR 

D – 20 Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja občinskega načrta ZiR 

 
7.4. POSEBNI DODATKI 
 

D - 800 Ocena ogroženosti pred velikimi požari v naravnem okolju 
 


