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1 VELIK POŽAR V NARAVNEM OKOLJU  

1.1 Uvod  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v občini 

Prebold, verzija 1.0, je izdelan na osnovi temeljnega Državnega načrta ZIR ob velikem požaru 

v naravnem okolju, verzija 3, številka 84200-2/2018/2 z dne 26. 7. 2018 ter na osnovi 

Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Zahodno 

Štajerski regiji, verzija 1.0., številka 8421-8/2019-6 – DGZR z dne 07. 12. 2021 in z njim 

usklajen.  

 

Občinski delni načrt je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 

Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12, 78/16 

in 26/19), Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-

1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 

24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), Uredbe o varstvu pred 

požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, številka 20/14), Zakona o gasilstvu (Uradni list 

RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO) ter temelji na Oceni 

ogroženosti ob velikem požaru v naravnem okolju v občini Prebold. 

 

Načrt zaščite in reševanje ob velikem požaru v naravnem okolju je generično ime in se uporablja 

za poimenovanje načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju na vseh 

ravneh (državni, regijski, občinski) ter ne glede na velikost požara v naravnem okolju in s tem 

povezanim odzivom nanj. 

 

1.2 Ogroženost občine Prebold 

Občina Prebold je del savinjske statistične regije. Meri 41 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 145. mesto. 

 

Sredi leta 2020 je imela občina približno 5.160 prebivalcev (približno 2.600 moških in 2.560 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 101. mesto. Na 

kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 127 prebivalcev; torej je 

bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2) (Statistični urad 

Republike Slovenije, 20221).  

 

V občini Prebold so med polji ugnezdena naslednja naselja: Šešče in Sv. Lovrenc na vzhodu, 

Prebold in Dolenja vas na sredini, Kaplja vas na zahodu, na severu Latkova vas in na južnem 

delu hribovski naselji Matke in Marija Reka. Severni del občine omejuje regionalna cesta 

                                                             
1 Statistični urad Republike Slovenije. 2022. Dostopno prek: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/127 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
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Ljubljana–Celje, ki je v oddaljenosti dveh kilometrov od občinskega centra, z dvema 

priključkoma povezana z avtocesto Ljubljana – Maribor (Občina Prebold.si, 20222). 

 

Od skupne površine občine (4.070 ha) je gozdnih površin 2.546 ha ali 62,6 % celotnega 

območja občine. Podoba gozda in s tem tudi krajine ni odvisna zgolj od gozdnatosti, temveč 

tudi od zgradbe gozda in drevesne sestave.  

 

Tabela 1: Gozdnatost občine Prebold 

OBČINA  

 

POVRŠINA 

GOZDOV (HA) 

 

POVRŠINA 

OBČINE (HA) 

 

GOZDNATOST 

(%) 

Prebold 2.546  4.070 62,6 

 

Slika 1: Gozdnatost v občini Prebold 

 

Vir: Zavod za gozdove Slovenija, 2022.3 

                                                             
2 Občina Prebold.si. 2022. Dostopno prek: https://prebold.si/ 
3 Zavod za gozdove Slovenija. 2021. Dostopno prek: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ 
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1.3 Požarna ogroženost gozdov 

Število gozdnih požarov je odvisno od podnebnih in vremenskih dejavnikov ter aktivnosti 

oziroma nepazljivosti ljudi. 

Med letom je obseg gozdnih požarov odvisen predvsem od podnebnih značilnosti in 

vremenskih razmer. 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. Posledice gozdnih požarov so odvisne od tipa gozdnega 

požara, vrste in oblike gozda, časa nastanka in trajanja požara, velikosti pogorele površine in 

ekološke ranljivosti območja požara. Ogrožene so predvsem travniške in gozdne površine. 

Običajno poskuša povzročitelj požar pogasiti sam in šele, ko uvidi, da je požar ušel nadzoru, 

pokliče na pomoč gasilce. Ob pravočasnem javljanju bi večje število požarov lahko omejili in 

preprečili večje požare. 

V naravnem okolju je po uredbi (razen ob infrastrukturnih objektih ob določenih pogojih) v 

času zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja prepovedano požgati, odmetavati goreče 

ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar pri kurjenju ali pri kurjenju kresov 

uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi in odstranjevati odpadke z uporabo 

ognja. V gozdu ni dovoljeno izvajati ognjemetov. Poleg navedenega je prepovedano 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 prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko 

ogrozijo gozd. 
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Slika 2: Karta požarne ogroženosti gozdov v Sloveniji 

 

 

Vir: Zavod za gozdove, 2022 

 

Tabela 2: Površina gozda po stopnjah požarne ogroženosti gozda 

 

 Površina gozda po stopnjah požarne ogroženosti gozda (ha) 

 

 1. zelo velika 2. velika 3. srednja 4. majhna 5. skupaj 

 

Prebold 

 6 

 

  

260 2.280 2.546 

Vir: Zavod za gozdove, 2022. 

 

Glede na podatke iz tabele 2, lahko vidimo, da je v občini Prebold večinoma srednja in majhna 

požarna ogroženost gozdov. 

1.4 Vrste požarov v naravnem okolju  

V okviru naravnega okolja so požarno najbolj ogroženi gozdovi.  

Glede na mesto gorenja se požari v gozdovih razvrščajo na:  

- podtalne,  

- talne,  

http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/index.html
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- kompleksne,  

- debelne,  

- kombinirane požare,  

- požarne preskoke,  

- požarne viharje.  

 

Posledice gozdnih požarov so odvisne:  

- od tipa gozdnega požara,  

- vrste in oblike gozda,  

- drevesne sestave gozda,  

- časa nastanka in trajanja požara,  

- razpoložljive količine biogoriva,  

- velikosti pogorele površine,  

- ekološke ranljivosti območja požara.  

 

Najnevarnejši so kompleksni požari, ki prizadenejo drevesa od tal do vrha krošnje. Poleg dreves 

in lesne mase je pri kompleksnih požarih razvrednoteno in uničeno rastišče v celoti in večina 

funkcij gozda. Okrnjene ali onemogočene so ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda. 

Sestoje, ki jih je poškodoval kompleksni požar, je treba posekati in obnoviti. 

Obnova je potrebna predvsem zaradi zagotavljanja funkcij gozda, ki naj bi jih ta po požaru 

znova začel opravljati v najkrajšem možnem času po požaru in možnosti razširjanja škodljivih 

organizmov, ki bi posledično lahko povzročili dodatne škode na gozdovih ob pogorišču. S 

kasnitvijo pri poseku poškodovanih in odmrlih dreves se zmanjšuje kakovost lesa in izgubi še 

tista lesna masa, ki bi jo po požaru lahko koristno uporabili. Nikakor se ne sme podcenjevati 

nevarnosti in škode, ki jo povzročajo druge vrste gozdnih požarov, predvsem podtalni, ki 

prizadenejo oziroma uničijo koreninske sisteme.  

1.5 Vzroki požara v naravnem okolju  

Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem:  

- naravna sila (strela, statični samovžig in samovžig),  

- človek in tehnične naprave (z iskrenjem - vlaki, s segrevanjem ali z ognjem direktno ali 

indirektno, odprta kurišča, ki jih razpiha veter, dela v kmetijstvu in gozdarstvu, 

aktivnosti oboroženih sil, s požigi, odmetavanje cigaretnih ogorkov itn.).  

 

1.6 Verjetnost nastanka verižne nesreče  

Požar v naravnem okolju lahko povzroči predvsem naslednje verižne nesreče:  

- eksplozije neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS),  

- nastanek ekološke nesreče,  

- razširitev požara v naselje,  

- razširitev požara na infrastrukturne objekte (daljnovodi, …), 

- onemogočen dostop do vodnih zajetij in črpališč,  
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- požar na objektih (stanovanjski, gospodarski),  

- požar na objektih in območjih kulturne dediščine,  

- prometne nesreče (zaradi širjenja dima, izvajanja intervencije itn.),  

- drugo.  

 

1.7 Obseg načrtovanja 

V zadnjih nekaj letih v občini Prebold ni bilo požara večjega obsega v naravi. Kljub temu pa je 

potrebno skrbno načrtovati zaščito in reševanje pred požarom.  

Gre za naravno nesrečo, ki so jo sile zaščite in reševanja občine Prebold sposobne obvladovati 

brez zunanje pomoči, v primeru neobvladljivega požara velikega obsega pa s pomočjo gasilskih 

organizacij sosednjih občin oziroma na ravni zahodno štajerske regije ali države ter slovenske 

vojske.  

Temeljni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je državni načrt.  

Občina Prebold spada v 2. razred ogroženosti in zato zaradi priporočil izdela delni načrt zaščite 

in reševanja oziroma dokumente, v katerih se določi način opazovanja, obveščanja in 

alarmiranja ter izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju je izdelan za 

primer požara v naravnem okolju na območju občine Prebold.  

Organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, 

ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, načrtujejo oziroma izdelajo:  

- načrt zaščite in reševanja skladno z občinskimi načrti zaščite in reševanja ter načrti 

dejavnosti resornega ministrstva.  

Zaradi pripravljenosti na možnost požara v naravi (manjšega ali večjega obsega) je potrebno 

načrtovati ukrepe za zaščito in reševanje ljudi, živali, materialnih dobrin in kulturne dediščine.  

1.8 Sklepne ugotovitve  

Preventiva je najučinkovitejša obramba pred požarom. Preventivni ukrepi za varstvo pred 

požarom, ki jih izvajajo država, občine, lastniki oziroma upravljavci gozda in drugih zemljišč 

ter lokalne skupnosti, so naslednji:  

- pravilno kurjenje v naravnem okolju,  

- redno odstranjevanje suhih organskih materialov,  

- vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,  

- čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških progah, 

daljnovodih, plinovodih itn., 

- graditev in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru (cest, 

presek, poti, zidov itn.), vodnih zbiralnikov in drugih tehničnih objektov,  

- opazovanje naravnega okolja v času požarne ogroženosti,  

- izvajanje preventivnega požiganja in nadzorovanih požigov, ki jih izvajajo gasilske 

enote zaradi preprečevanja požarov oziroma pri gašenju in reševanju ob požarih,  

- vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,  
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- določitev pristajalnih mest za helikopterje in mest za zajemanje vode v prostorskih 

dokumentih lokalnih skupnosti.  

Organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo infrastrukturo, 

skrbijo, da je območje ob infrastrukturi opremljeno s primernimi tehničnimi sredstvi in objekti, 

ki preprečujejo netenje požara v pasu ob infrastrukturnem objektu, vzdrževano in očiščeno 

gorljivih snovi, ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom. 

P-100  Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

P-101  Občinska ocena ogroženosti ob velikem požaru v naravnem okolju v občini Prebold 

D-19  Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 
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2 ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

2.1 Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju  

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 gasijo razpoložljive lokalne gasilske enote (PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, PGD 

Latkova vas, PGD Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc, PGD Groblja, PGD Šešče, PGD Matke) v 

sodelovanju z drugimi silami za ZRP. Če izvajanje nalog ZRP presega obseg gasilske 

intervencije, se lahko sprejme odločitev o aktiviranju občinskega delnega načrta zaščite in 

reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Po aktiviranju občinskega delnega načrta vse 

aktivnosti ZRP vodi in usklajuje poveljnik CZ občine Prebold v sodelovanju z vodjo 

intervencije.  

 

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 

gasijo razpoložljive gasilske enote v občini Prebold (PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, 

PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc, PGD Groblja, PGD Šešče, PGD Matke) 

v sodelovanju z drugimi silami za ZRP. V primeru požara v več občinah na območju ene regije 

in ko občina Prebold z lastnimi silami in sredstvi za ZRP ne obvladuje nastale situacije, se po 

potrebi vključijo sile sosednjih občin (Trbovlje, Tabor, Braslovče, Polzela, Žalec) oziroma v 

nadaljevanju regijske sile in sredstva ZRP. Aktivira se regijski načrt zaščite in reševanja ob 

velikem požaru v naravnem okolju. Po aktiviranju regijskega načrta vse aktivnosti ZRP vodi in 

usklajuje regijski 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. Sem sodi tudi požar v visokogorju in sočasen nastanek grozda 

požarov v naravnem okolju (več požarov v naravnem okolju na širšem območju), ki jih matične 

enote ne morejo obvladati. Pri gašenju požara so že uporabljene vse razpoložljive lokalne 

gasilske enote. Aktiviran je regijski načrt. Poveljnik CZ RS sprejme odločitev o aktiviranju 

državnega načrta glede na razmere, oceno vodje intervencije in napoved razvoja dogodkov ter 

trajanje požara in ko je aktiviranih (v požarih in drugih nesrečah) več kot dve tretjini 

razpoložljivih gasilskih enot v gasilski regiji in je treba aktivirati še dodatne gasilske enote 
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oziroma reševalne službe iz ene ali več regij. Po potrebi se v gašenje požara lahko vključita 

Policija in Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi (predvsem s helikopterji in letali). Za 

pomoč pri gašenju požara se lahko zaprosi sosednje države, če z meddržavnimi sporazumi ni 

drugače določeno. 

Shema 1: Koncept odziva ob požaru v naravnem okolju 

 

2.2 Uporaba načrta  

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju se aktivira, ko 

pride do majhnega požara v naravnem okolju in če izvajanje nalog ZRP presega obseg gasilske 

intervencije (če redne službe ne morejo z razpoložljivimi viri uspešno izvesti intervencijo). 

Organizacijo, obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot ob požaru na območju 

občine Prebold določa operativni gasilski načrt.  

Odločitev o aktiviranju Občinskega delnega načrta sprejme poveljnik CZ občine Prebold 

oziroma njegov namestnik. 
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3 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE  

3.1 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.  

Občina Prebold ob razglasu velike požarne ogroženosti na svojem območju organizira 

opazovanje in obveščanje o nevarnosti požara. Pri obveščanju sodelujejo z ReCO Celje, lastniki 

oziroma upravljavci gozdov in drugih zemljišč, inšpektorji varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, kmetijskimi in gozdarskimi inšpektorji, delavci Zavoda za gozdove Slovenije - 

Območne enote Celje, kmetijci, gasilci, policijo, pripadniki CZ in drugimi organizacijami, ki 

so prisotne v naravnem okolju (lovci, taborniki, skavti, pohodniki …).  

V sistem opazovanja in obveščanja se vključi tudi prostovoljna gasilska društva (PGD Prebold-

Dolenja vas-Marija Reka, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc, PGD Groblja, 

PGD Šešče, PGD Matke). Po presoji in pripravljenosti na sodelovanje lahko v opazovanje in 

obveščanje vključimo tudi druge, kot so radioamaterji in lastniki posameznih CB-postaj ter 

druga društva in posamezniki. 

3.2 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 prvo dosegljivo odgovorno osebo v občini. Ta, prvo dosegljiva odgovorna 

oseba pa potem obvešča:  

 župana občine Prebold,  

 poveljnika CZ občine Prebold, namestnika poveljnika CZ občine Prebold, 

 strokovnega sodelavca za ZiR. 

P-1  Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 

P-7  

 

Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in 

reševanje 

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

 

3.3  Obveščanje splošne javnosti  

 

Javnost mora biti o požaru pravočasno in korektno obveščena, tako o obsegu požara in njegovih 

posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic.  

 

Po aktiviranju Občinskega delnega načrta ZIR ob velikem požaru v naravi v občini Prebold je 

za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti 

odgovoren poveljnik CZ občine Prebold in župan občine Prebold v skladu s svojimi 

pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje poveljnik CZ 

občine Prebold s članom štaba CZ odgovornim za obveščanje javnosti: 

 organizira in vodi tiskovno središče, 
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 pripravlja skupna sporočila za javnost,  

 organizira in vodi tiskovno konferenco,  

 spremlja poročanje medijev.  

 

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih (25. člen Zakona o 

medijih, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 

ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. 

US, 67/19 – odl. US in 82/21) na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez 

odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo, povezano 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 medijem:  

 Radio Celje, 

 Radio Fantasy, 

 Spletna stran občine Prebold, 

 po potrebi tudi drugim medijem. 

  

CORS na podlagi podatkov ReCO Celje in drugih ReCO po državi pripravi dnevno 

informativni bilten za celotno državo. 

3.4   Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju 

 

Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju mora biti usklajeno z obveščanjem splošne 

javnosti. 

 

Za obveščanje prebivalstva na ogroženem oziroma prizadetem območju je odgovorna Občina 

Prebold. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in 

poveljnik štaba CZ občine Prebold) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno 

komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. 

Načini obveščanja morajo biti natančno določeni, da ne pride do dezinformacij in 

nesporazumov, kar bi povzročilo napake predvsem pa neprimerno odzivanje prebivalstva. Zato 

mora biti vsebina obvestila premišljena, jasna in vsem razumljiva, da ne povzroča dvomov in 

nejasnosti. Sporočiti je potrebno samo tisto, kar je nujno potrebno. 

 

Občina Prebold v primeru velikega požara v naravi objavi tudi posebno telefonsko številko, na 

kateri lahko občani dobijo dodatne informacije in sicer: 03-703-64-06 in 041-614-919. 

  

Obvestila morajo vsebovati podatke in navodila, ki ljudi usmerjajo pri postopkih osebne in 

vzajemne zaščite. 

 

Obvestila, posredovana preko medijev, so kratka, jedrnata in večkrat ponovljena. 
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AKTIVNOST 

obvešč. in opozarj. 

IZVAJALEC OPOMBA 

preko megafonov  gasilci, policija tehnična sredstva PGD-jev v 

občini Prebold, policije 

preko zvočnika na 

gasilskem vozilu  

 

Gasilci 

tehnična sredstva  

PGD-jev v občini Prebold 

preko javnih medijev poveljnik CZ občine 

Prebold, župan, ReCO 

Celje 

 

s pisnimi obvestili štab CZ občine Prebold, 

strok. sod. za ZiR, 

 

z ustnimi sporočili sile ZRP na terenu  

SIJAS ReCO Celje  

  

P-1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 

občine Prebold 

P-2 Podatki o odgovornih osebah v občini Prebold 

P-15        Podatki o odgovornih osebah v občini Prebold, ki se jih obvešča ob nesreči 

P-18 
Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

 

3.5 Alarmiranje  

Alarmiranje se lahko uporabi tudi za opozorilo na nevarnost približevanja požara gasilcem, ki 

gasijo požar (sprememba smeri). Če se požar v naravnem okolju nevarno približuje naselju in 

je treba takoj začeti izvajati določene zaščitne ukrepe, se ogrožene prebivalce na nevarnost 

opozori s sirenami.  

Alarmiranje izvede ReCO Celje na zahtevo vodje intervencije, poveljnika CZ občine Prebold 

oziroma župana. ReCO Celje, mora takoj po sprožitvi sirene z znaki »opozorilo na nevarnost« 

ali »neposredna nevarnost« posredovati obvestilo o vzroku proženja alarma po radiu, televiziji, 

svetovnem spletu in Centru za obveščanje Republike Slovenije (CORS), oziroma na drug 

predviden način prebivalce na ogroženem območju obvestiti o vrsti nevarnosti ter posredovati 

napotke za ravnanje oziroma osebno in vzajemno zaščito objavljene na spletnih straneh 

URSZR:  

- Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij,  

- Navodilo prebivalcem za izvajanje evakuacije,  

- Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcije, 

- Navodilo prebivalcem za ravnanje ob požaru. 
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Oseba, ki je zahtevala alarmiranje mora na ReCO Celje takoj poslati obvestilo zakaj je zahtevala 

alarmiranje, na katero območje se alarmiranje nanaša in navodilo o ravnanju. 

Po proženju siren se za obveščanje prebivalcev lahko uporabi tudi sirene sistema javnega 

alarmiranja (SIJA).  

Če siren ne bi bilo mogoče prožiti iz ReCO Celje, bi se alarmiranje s sirenami  dejansko lahko 

prožilo po lokacijah s strani gasilskih društev saj je večina stacioniranih na gasilskih domovih 

oziroma bi se alarmiranje lahko izvajalo z gasilskimi vozili preko megafonov. 
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4 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

4.1 Zaščitni ukrepi  

Od zaščitnih ukrepov se ob požaru v naravi izvajajo naslednji ukrepi: 

 prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, 

 evakuacija, 

 sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, 

 zaščita kulturne dediščine. 

 

4.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se skladno z določbami Zakona o gozdovih 

(Uradni list RS štev. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 

106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), 

izvajajo že pred razglasitvijo požarne ogroženosti naravnega okolja, z namenom preprečevanja 

in omejevanja posledic na gozdu in drugi naravni površini. Upravljavci gozdov (Zavod za 

gozdove Slovenije, Območna enota Celje), drugih zemljišč, prometne, energetske in druge 

infrastrukture ter Občina Prebold izvajajo naslednje ukrepe:  

- gradnja in vzdrževanje protipožarnih komunikacij v gozdu in gozdnem prostoru 

(cest, presek, poti, zidov itn.),  

- čiščenje požarnovarnostnih pasov in gradnja požarnih zidov ob železniških 

progah,  

- graditev in vzdrževanje protipožarnih presekov, vodnih jarkov in drugih 

tehničnih objektov,  

- vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in gozdom,  

- urejanje vodnih zajetij,  

- organiziranje opazovanja in obveščanja o nevarnosti požarov. 

 

Ob razglasitvi povečane požarne ogroženosti naravnega okolja pa se organizirajo požarne 

straže, več pozornosti se nameni tudi vzdrževanju protipožarnih presekov.  

 

Protipožarni preseki so gozdne prometnice, ki dopolnjujejo omrežje javnih, gozdnih in drugih 

prometnic v požarno ogroženem naravnem okolju prve in druge stopnje in so namenjene 

hitremu dostopu v primeru požara v naravnem okolju. Protipožarne preseke izdelujejo lastniki 

oziroma upravljavci kmetijskih zemljišč v strokovnem sodelovanju z ZGS. Največja razdalja 

med prometnicami, iz katerih je možen neposreden dostop v naravno okolje, naj ne bi presegala 

400 metrov, zaradi konfiguracije terena in drugih preprek za gasilce (npr. avtocesta ali 

železniška proga…) je lahko manjša. Načeloma so grajene za vsa gasilska vozila, le kjer 

terenske razmere tega ne dopuščajo, so lahko slabše. Prevozne morajo biti vsaj s prilagojenim 

terenskim gasilskim vozilom, ki prevaža 300 – 400 litrov gasilne tekočine. V tem primeru ne 

smejo biti daljše od 1 km.  
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Ko požar v naravnem okolju zajame oziroma ogroža območje, kjer potekajo daljnovodi, 

operativec v ReCO posreduje distributerju električne energije zahtevo vodje intervencije, po 

izklopu daljnovodov.  

Ob požaru v naravnem okolju naloge zapore cest in zagotovitev obvozov izvedejo cestna 

podjetja oziroma službe (Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o, VOC Vzdrževanje in obnova 

cest Celje, CVE Latkova vas, Zavod za gozdove, pogodbeniki) (Priloga 7, Priloga 10). Policija 

(Policijska postaja Žalec) izvaja nadzor in urejanje prometa na območju požara v naravnem 

okolju. 

 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR 

P - 10 Pregled gradbenih organizacij 

 

4.1.2. Evakuacija  

Ob velikem požaru v naravnem okolju se evakuacija izvaja, če so zaradi požara ogrožena 

življenja ljudi in živali, premoženje ter kulturna dediščina.  

Evakuacija je organiziran umik prebivalcev z ogroženega na varnejše območje in se izvaja, če 

ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan občine 

Prebold in v nujnih primerih vodja intervencije ali poveljnik CZ občine Prebold.  

Evakuacija se izvede, preden se ogenj približa naseljem.  

Z načrti evakuacije ob požaru v naravnem okolju morajo biti vnaprej seznanjeni ogroženi 

prebivalci in pristojne policijske uprave oziroma policijske postaje (Policijska postaja Žalec), 

ki bodo sodelovale pri izvedbi evakuacije.  

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

bivališča izvajajo poveljnik CZ občine Prebold, štab CZ občine in PGD (PGD Prebold-Dolenja 

vas-Marija Reka, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas, PGD Sv. Lovrenc, PGD Groblja, PGD 

Šešče, PGD Matke).  

Z ogroženega območja prednostno evakuiramo nekatere skupine prebivalcev, zlasti bolne in 

ostarele, invalide, rekonvalescente, nosečnice ter matere in samohranilke z nepreskrbljenimi 

otroki. Evakuacija lahko obsega tudi nujno preselitev živine in drugih domačih živali, kulturne 

dediščine ter dobrin, ki so nujne za življenje. 

Evakuacijo in usmerjanje ogroženega prebivalstva organizira občina Prebold, izvaja pa jo štab 

CZ občine Prebold s pomočjo enot CZ (tehnično reševalne enote, služba za podporo), gasilcev 

(PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas, PGD Sv. 

Lovrenc, PGD Groblja, PGD Šešče, PGD Matke) in policije (Policijska postaja Žalec). Po 

potrebi sodeluje pri evakuaciji ogroženega prebivalstva tudi SV. Evakuacijo na območju dveh 

ali več občin usmerja in usklajuje poveljnik CZ za ZŠ regijo. 

Če vseh ni mogoče namestiti na lokacije v domači občini, se del prebivalcev evakuira v 

sosednje, neprizadete občine ali regije. Koordinacijo le-tega prevzame Občina Prebold. Župan 

lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš in vikendov začasno 
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sprejeti na stanovanje evakuirane prebivalce, če njihove nastanitve ni mogoče rešiti na drugačen 

način. 

Oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami izvaja RKS OZ Žalec; KO RK Prebold, 

Župnijska Karitas Prebold, centri za socialno delo (Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, 

enota Žalec) in druge socialne službe ter občani v okviru soseske pomoči. Zdravstveno oskrbo 

ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja Zdravstveni dom Žalec, Zdravstvena postaja Prebold. 

Občina Prebold zagotovi prevozna sredstva za prevoz evakuiranih prebivalcev, ki se organizira 

z osebnimi avtomobili evakuiranih, vozili avtoprevoznikov in če bi bile potrebe še večje, se v 

prevoz vključi vozila gasilcev. V primeru, da občina le-teh ne more zagotoviti, ji pri 

zagotavljanju sredstev za prevoz pomagajo najprej sosednje občine (Trbovlje, Tabor, 

Braslovče, Polzela, Žalec)  in če le te ne zadostujejo, lahko pomaga ZŠ regija.  

Občina Prebold na prizadetem območju poskrbi tudi za nastanitvene zmogljivosti (hleve) in 

preskrbo za živino, načeloma čim bližje domov lastnikov. Regija ji pri tem lahko pomaga z 

zagotavljanjem dodatne preskrbe (krma, voda). 

Občina zagotovi na podlagi svojih načrtov zbiranje podatkov o prebivalcih, ki so ostali brez 

strehe, predvidena in urejena pa so tudi občinska sprejemališča za evakuirane prebivalce na 

igrišču pri OŠ Prebold, nastanitev pa v Hotelu Prebold in v Planinskem domu Marija Reka. 

Slika 3: Igrišče pri OŠ Prebold 

 

Vir: OŠ Prebold.si. 20224. 

  

                                                             
4 OŠ Prebold.si.2022. Dostopno prek: http://sola-prebold.si/ 

 

http://sola-prebold.si/
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Slika 4: Hotel Prebold 

 

Vir: Hotel Prebold.si.20225. 

Poveljnik CZ občine Prebold poroča o izvedeni evakuaciji prebivalcev poveljniku CZ za ZŠR 

oziroma njegovemu namestniku. 

P-20  Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P-21  Pregled objektov, kjer je možna začasna namestitev ogroženih prebivalcev in 

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

D-9  Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo 

 

4.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev  

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsegata:  

- evidentiranje ogroženih prebivalcev, 

- urejanje sprejemališč,  

- urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče, se prebivalce namesti v zidane 

objekte oziroma v bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore),  

- nastanitev prebivalstva,  

- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (pitno vodo, hrano, obleko, 

električno energijo, nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomočjo, 

obveščanjem in izobraževanjem šoloobveznih otrok),  

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 

                                                             
5 Hotel Prebold.si.2022. Dostopno prek: http://www.hotel-prebold.si/ 

 

http://www.hotel-prebold.si/
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Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in preskrbe ogroženih prebivalcev imajo 

poseben pomen stacionarji in nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije ter njihovi 

pripadniki, ki se lahko ob požaru aktivirajo za javno dobro in pomoč. Občina Prebold zagotovi 

na podlagi svojih načrtov zbiranje podatkov o prebivalcih, ki so ostali brez strehe, predvideno 

in urejeno mora imeti občinsko sprejemališče za evakuirane prebivalce. Občina, če je le 

mogoče evakuirane prebivalce namesti v zidane objekte oz. bivalnike. V ta namen se lahko 

uporabljajo tudi večnamenski prostori, kot so športni objekti, dvorane in drugi6.  

 

Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo enote CZ, službe CZ za podporo, gospodarske družbe in 

zavodi, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi (Osnovna šola 

Prebold, Gostilna picerija Jajčka), Območno združenje RK Žalec-KORK Prebold, Župnijska 

Karitas Prebold in druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo (Center za socialno 

delo Savinjsko-Šaleška, enota Žalec) in druge socialne službe ter občani v okviru soseske 

pomoči. Zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja Zdravstveni dom Žalec, 

Zdravstvena postaja Prebold. 

 

Če potrebe po nastanitvi, oskrbi in zbiranju ter delitvijo humanitarne ogroženih prebivalcev 

presegajo možnosti občine Prebold, pri tem najprej pomagajo sosednje občine in nato ZŠ 

regija z zagotavljanjem moštva ter opreme in sredstev iz državnih rezerv. 

 

V občini Prebold so za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev zadolžene naslednje 

institucije ter organizacije: 

- oskrbo s pitno vodo zagotavlja Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o z JGS (P7), 

- zdravstveno oskrbo ter nujno medicinsko pomoč zagotavlja Zdravstveni dom Žalec, 

Zdravstvena postaja Prebold (P27),  

- psihosocialno pomoč, oskrbo ogroženih zagotavlja Center za socialno delo Savinjsko-

Šaleška, enota Žalec (P26), 

- izobraževanje šoloobveznih otrok zagotavljajo osnovne šole - OŠ Prebold,  

- oskrbo s hrano pogodbeni izvajalci - Osnovna šola Prebold, Vrtec Prebold, Gostilna 

picerija Jajčka, 

- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči (oblačila in ostala oprema) pa RKS OZ 

Žalec; KO RK Prebold, Župnijski Karitas Prebold. 

 

P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  občini Prebold 

P-21 Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč v 

občini Prebold 

P-22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano v  občini Prebold 

                                                             
6 Predstavljeno že v poglavju Evakuacija. 
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P-25  Pregled človekoljubnih organizacij v občini Prebold 

P-26 Pregled centrov za socialno delo  v občini Prebold 

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

Prebold 

 

4.1.4 Zaščita kulturne dediščine 

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 

preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov požara na kulturno dediščino. Priprave in 

zaščitne ukrepe izvajajo lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo 

kulturne dediščine (ZVKDS, OE Celje), občina Prebold in država. Pri izvajanju zaščite kulturne 

dediščine ob požaru po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe CZ (Služba za podporo), 

gasilske enote (PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas, 

PGD Sv. Lovrenc, PGD Groblja, PGD Šešče, PGD Matke) ter druge sile za ZRP.  

Lastniki in uporabniki kulturne dediščine v občini Prebold so: Republika Slovenija, Občina 

Prebold in zasebni lastniki. 

ZVKDS, OE Celje bo sodeloval z Občino Prebold v skladu z obstoječo zakonodajo ZVKD-1, 

UL RS št. 16/08, OPN  Prebold in direktivami, ki jih bo izdalo MK RS v času naravne nesreče. 

Občina Prebold bo skladno z dokumenti z ZVKDS, OE Celje izvedla pregled stanja kulturne 

dediščine, dokumentirala poškodbe. Takojšnja varnostna in konzervatorska dela bodo potekala 

skladno z dokumenti in postopki ZVKDS, OE Celje. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi register nepremične kulturne dediščine, ki je osrednja 

zbirka podatkov o tej dediščini na območju Republike Slovenije. Dostopen je na spletni strani 

http://rkd.situla.org. Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne 

varstvene in predstavitvene podatke o premični, nepremični in živi dediščini. V register se 

vpisujejo vse enote nepremične kulturne dediščine, ne glede na zvrst (tip), obseg, lastništvo ali 

varstveni status enote.  

Objekte kulturne dediščine je potrebno čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, 

premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi najnujnejša 

konzervatorska dela. Register poleg opisnih podatkov za vsako enoto vsebuje tudi 

geolokacijske podatke. Podatki iz registra so javni. Nepremična kulturna dediščina, ki je 

razglašena za kulturni spomenik, se označuje z znakom Haaške konvencije. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, v katerega pristojnost spada naravna in kulturna 

dediščina na območju občine Prebold, mora v svojem načrtu opredeliti objekte in ukrepe in 

naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov naravne in kulturne dediščine.  

 

P-31 Pregled kulturne dediščine v občini Prebold 

 



 

Občinski delni načrt  zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju  

23 

 

4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči  

4.2.1. Gašenje in reševanje 

Naloge gašenja in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju izvajajo gasilske enote. 

Gasilske enote izvajajo:  

- naloge gašenja in reševanja ob požarih,  

- določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob požarih,  

- požarno stražo,  

- gasilsko stražo,  

- preventivne naloge varstva pred požarom.  

Obveščanje o požarih poteka skladno z načrti obveščanja GZ Prebold. 

V začetnih intervencijah izvajajo aktivnosti prostovoljna gasilska društva: 

 PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka,  

 PGD Latkova vas,  

 PGD Kaplja vas,  

 PGD Sv. Lovrenc,  

 PGD Groblja,  

 PGD Šešče,  

 PGD Matke 

 

PGD pokrivajo naslednja operativna območja – požarne okoliše: 

 PGD Prebold, Dolenja vas, Marija Reka  pokriva v svojem operativnem območju 

naselje: Prebold, Dolenja vas in Marija Reka; 

 PGD Matke pokriva v svojem operativnem območju naselje Matke,  

 PGD Šešče  pokriva v svojem operativnem območju naselje: Šešč. 

 PGD Sveti Lovrenc  pokriva v svojem operativnem območju naselje: prebivalcev. 

 PGD Latkova vas  pokriva v svojem operativnem območju del naselja Latkova vas;  

 PGD Groblja  pokriva v svojem operativnem območju del naselja Latkova vas;  

 PGD Kaplja vas  pokriva v svojem operativnem območju naselje Kaplja vas;  
 

Začetno intervencijo na ogroženem območju vodi vodja gasilske enote, ki prva pride na mesto  

nesreče. Vodja intervencije o prevzetih ukrepih in izvajanju nalog poroča poveljniku CZ občine 

Prebold takoj, ko se organizira delo štaba CZ občine Prebold.  
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Način izvajanja posameznih ukrepov in nalog se ureja v skladu z dejansko oceno ogroženosti 

na ogroženem požarišču – rajonu, z upoštevanjem vseh varnostnih meril, materialno-tehničnih 

in organizacijskih danosti glede na dejanski obseg ogroženih območij.  

 

V primeru širitve nevarnosti in ogrožanja, je poveljnik CZ občine Prebold nosilec vodenja in 

izvajanja vseh ukrepov in nalog reševanja ob velikem požaru v naravi na celotnem prizadetem 

območju.  

 

Poveljnik CZ občine Prebold takoj po prvih ocenah nevarnosti in ogroženosti prebivalcev na 

predlog vodje intervencije potrdi oziroma določi:  

• požarne sektorje oziroma rajone, obseg in kritične lokacije ter mesta gašenja, ukrepanja 

in reševanja,  

• nadzorne točke vstopa in izstopa na požarnem območju,  

• lokacije zbornih mest in javljanja reševalnih enot, 

• s policijo usklajuje območja varovanja in območja popolne/delne zapore,  

• mesta odvzema požarne vode in lokacij helikopterskega prevzema vode,  

• način obveščanja prebivalcev o izvajanju ukrepov, navodilih o postopkih ob velikem 

požaru in vzajemni pomoči,  

• lokacijo poveljniškega in informacijskega središča,  

• lokacijo logistične podpore izvajalcev gašenja in drugih nalog zaščite in reševanja,  

• organizacijo zvez in plan javljanja in poročanja,  

• vključevanje pomoči ob delu socialnih in poizvedovalnih skupin.  

 

S takimi postopki poveljnik CZ občine Prebold zagotavlja začetno koordinacijo reševanja in 

pomoči, nadzor območja in sodelovanje z ostalimi udeleženci ZRP na ogroženem območju. 

Poveljnik CZ  občine Prebold, v povezavi z vodjo gasilske intervencije, nudi potrebno pomoč 

in podporo za uspešno ocenjevanje nevarnosti in izvajanje nalog gašenja, reševanja in drugih 

ukrepov pomoči.  

 

Poveljnik CZ občine Prebold v koordinaciji s predstavnikom policije usklajuje postopke 

varovanja imetja evakuiranih prebivalcev in po potrebi nudi podporo pri obhodih zapuščenega 

oziroma evakuiranega območja.  

 

Poveljnik CZ občine Prebold o svojih odločitvah in stanju na območju občine Prebold poroča 

županu in obvešča poveljnika CZ za Zahodno Štajersko regijo, v kolikor je aktiviran regijski 

ali državi načrt zaščite in reševanja. Župan občine Prebold nudi skupaj z občinsko upravo in z 

javnimi občinskimi službami vso nujno pomoč poveljniku CZ občine Prebold in sodeluje pri 

obveščanju in izvajanju ukrepov za zagotavljanje nujne pomoči ogroženim prebivalcem. 

 

Občina Prebold ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju v 

sodelovanju z lastniki oziroma upravljalci zemljišč organizira in koordinira požarno stražo. 

Požarno stražo praviloma izvaja PGD, ki pokriva okoliš kjer je požar.  

 

Gasilska straža se izvaja po požaru, ko gasilci varujejo pogorišče pred ponovnim vžigom.  
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Za prevoz vode je v prvi vrsti zadolžena enota, ki je opremljena z vozili in sicer: PGD Matke; 

Scania 7000 litrov, PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka; Man 5000 litrov. 

 

 

4.2.2. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč  

V okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanje 

zdravja ljudi na prizadetem območju. Prva pomoč se opravlja zunaj zdravstvenih ustanov, 

skupaj z reševanjem na kraju samem.  

Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride 

do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja. V okviru nujne medicinske pomoči se 

ob velikem požaru v naravnem okolju izvajata:  

- nujna pomoč, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih domovih 

(Zdravstveni dom Žalec, Zdravstvena postaja Prebold),  

- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične 

bolnišnice (Splošna bolnišnica Celje).  

 

Nujno medicinsko pomoč za poškodbe (opekline, zadušitve, druge poškodbe) in bolezni 

gasilcev, ki se zgodijo pri gašenju velikega in zelo velikega požara v naravnem okolju, 

zagotavlja najbližja ekipa nujne medicinske pomoči na območju, ki ga je zajel požar. 

Prvo pomoč ob velikem požaru v naravnem okolju, ko zaradi velikega števila poškodovanih 

prebivalcev pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna, izvaja ekipa prve pomoči RKS OZ 

Žalec ter po potrebi druge ekipe prve pomoči iz drugih občin, ki ob požaru niso bile prizadete. 

Za pomoč ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije zaprosi poveljnik CZ občine Prebold 

preko ReCO Celje ali poveljnik CZ zahodno štajerske regije. 

Po aktiviranju enot za prvo pomoč CZ te pričnejo z izvajanjem triaže na terenu. Zdravstveni 

dom Žalec, Zdravstvena postaja Prebold zbira prijave o poškodbi oz. bolezni neposredno od 

občanov ali od pripadnikov reševalnih enot. V kolikor s svojimi zmogljivostmi ne more 

zadostiti vsem potrebam, posreduje zahtevo za pomoč štabu CZ občine. Član štaba, odgovoren 

za to področje, koordinira in usmerja delo ekip PP CZ na terenu. 

Ekipe PP CZ na terenu odrejajo napotitev v zdravstveno ustanovo in zahteve posredujejo 

neposredno v Zdravstveni dom Žalec, Zdravstvena postaja Prebold.  

P-10 Pregled gradbenih organizacij  občine Prebold 

P-11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov občine Prebold 

 

P-14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  občine Prebold 

P-24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju v občini Prebold 



 

Občinski delni načrt  zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju  

26 

 

Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob požaru izvajajo službe nujne medicinske pomoči, 

organizirane na primarni (Zdravstveni dom Žalec, Zdravstvena postaja Prebold) in sekundarni 

ravni (Splošna bolnišnica Celje) zdravstvene dejavnosti skladno s smernicami za delovanje 

sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. V občini Prebold ni bolnišnice. 

P-27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih in reševalnih postaj v občini Prebold 

P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

 

4.2.3. 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. 

 

Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo enote za prvo veterinarsko pomoč, delavci 

UVHVVR, OU Celje, Nacionalnega veterinarskega inštituta in veterinarji oziroma veterinarske 

organizacije s koncesijo (Farma veterinarska ambulanta, d.o.o in Savinjska veterinarska postaja 

d.o.o). V občini Prebold nimamo organizirane enote za prvo veterinarsko pomoč. 

Štab CZ občine Prebold zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih ter koordinira naloge 

v zvezi s prvo veterinarsko pomočjo. Podatke mu posredujejo predvsem prebivalci sami. Zasilni 

zakol se izvaja v Klavnici Celjske mesnine d.o.o. Celje, v kolikor to zaradi stanja živali ni 

mogoče, pa na mestu samem. Za odstranjevanje živalskih trupel se uporabijo sredstva in oprema 

klavnice, v kolikor ta ne zadošča, se uporabijo tudi vozila drugih pogodbenih podjetij oz. 

poklicnih enot. Tudi pri pripravi mesta za pokop in sami izvedbi pokopa sodelujejo poklicna 

podjetja.  

Gasilske enote sicer niso usposobljene za nudenje prve veterinarske pomoči, niti nimajo 

usposobljenih posameznikov, bi pa po potrebi lahko nudile določeno pomoč strokovnim 

službam. Tako pomoč bi lahko nudile vse GE v občini Prebold in sicer v prvi vrsti enota na 

področju katere bi bila pomoč potrebna, seveda če bi bila ta enota v primeru velikega požara v 

naravi operativna, v nasprotnem primeru lahko poveljnik GZ Prebold določi drugo enoto. 

 

Lokacije za sežiganje v občini Prebold nimamo, je pa za klavniške odpadke in kadavre pristojen 

KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana. 

 

P-23 Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih 

prostorskih aktih  

P-29 Pregled veterinarskih organizacij v občini Prebold 

D-403 Navodilo za sežig živalskih trupel 

https://maps.google.com/?q=Ljubljana,+Agrokombinatska+cesta+80,+1000+LJUBLJANA&entry=gmail&source=g
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4.2.4. Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi  

Ob gašenju požara v naravnem okolju na območju občine Prebold lahko gasilci naletijo na 

neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). Vodja intervencije uskladi način gašenja požara s 

pripadnikom DEvNUS ob upoštevanju Usmeritev za gašenje požarov v naravnem okolju na 

območjih, ogroženih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 

D-805  

 

Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
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5 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

 

Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 

posledic požara v naravnem okolju za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega 

premoženja.  

 

Za osebno in vzajemno zaščito je odgovoren poveljnik CZ občine Prebold, ki seznanja 

prebivalce s postopki za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP s sodelovanjem občinskih 

služb. 

 

Občina Prebold lahko organizira svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci, 

zlasti psihologi, socialni in zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja ter 

drugi.  

 

V vzajemno zaščito spadajo zlasti:  

 obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na območju nesreče,  

 usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,  

 organiziranje informativnih pisarn - centrov,  

 pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcev,  

 spremljanje socialnih razmer,  

 omejitev uporabe živil (zlasti sadja in zelenjave),  

 omejitev pitne vode,  

 priprava na evakuacijo. 

 

Občina Prebold in pristojne inšpekcijske službe ter Policija (Policijska postaja Žalec) 

zagotovijo, da se v obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika 

ali zelo velika požarna ogroženost na tem območju, prepovedano:  

– kuriti, požigati, kuriti kresove, požigati in izvajati ognjemete,  

– odmetavati goreče ali druge predmete, ki lahko povzročijo požar,  

– izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko 

povzročijo požar,  

– požigati na območju ob infrastrukturnih objektih,  

– izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih 

populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd.  

 

Za organizacijo, razvoj in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je pristojna občina Prebold.  

 

Ko ob naravni ali drugi nesreči nastopijo posledice, npr. da gre za poškodovane ljudi, so dolžni 

ljudje, ki so ostali nepoškodovani, pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Ob ugotovitvi, 

da sami naloge ne zmorejo, morajo v svoji okolici kar najhitreje poiskati ljudi za pomoč pri 

reševanju. V okviru osebne in vzajemne zaščite lahko prebivalci opravljajo le manj zahtevne 

zaščitne in reševalne naloge, ne morejo pa opravljati nalog, ki zahtevajo temeljito strokovno 
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znanje in za katere so potrebna zahtevna tehnična sredstva. Prebivalci za izvajanje osebne in 

vzajemne pomoči uporabljajo lastna namenska in priročna sredstva. 

 

Napotke in opozorila za preprečevanje požarov in ukrepanje prebivalcev ob nastanku požara v 

naravnem okolju lahko posreduje tudi URSZR (zloženke, TV-opozorila itn.) ter objavlja na 

spletni strani http://www.gov.si/uprava-za-zascito-in-resevanje. 

 

D – 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 
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6 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 

 6.1 Pomen pojmov 

 

1. EVAKUACIJA je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob požaru. 

2. 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. 

3. POŽARNA OGROŽENOST je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo 

oziroma materialno škodo ob požaru. 

4. AKTIVIRANJE: obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile in sredstva za zaščito, 

reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči.  

5. CZ: CIVILNA ZAŠČITA je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, 

reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte za zaščito, reševanje in 

pomoč.  

6. ŠTAB CZ OBČINE PREBOLD: Občinski štab za civilno zaščito 

7. NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA: je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke 

razdelana zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.  

8. NESREČA: je dogodek ali vrsta dogodkov povzročenih po nenadzorovanih naravnih in 

drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali, ter 

premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za 

njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.  

9. SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ: obsegajo zaščitno in reševalno 

opremo in orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte in opremo za usposabljanje, 

skladišča, prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se 

namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen.  

 

10. ZiR: ZAŠČITA IN REŠEVANJE obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe in 

postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje ljudi, 

premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne ali druge nesreče. Zajema potrebne 

sile in sredstva lokalne skupnosti za izvajanje ukrepov. 

 

6.2 Razlaga okrajšav 

 

CORS  Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ  Civilna zaščita 

CZ RS            Civilna zaščita Republike Slovenije 

DEvNUS        Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

GEŠP             Gasilska enota širšega regijskega pomena 

GZ                 Gasilska zveza 

NMP               Nujna medicinska pomoč 

NUS                Neeksplodirana ubojna sredstva 
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OKC PU Operativno-komunikacijski center Policijske uprave  

P  Priloge načrta 

PCZ  Poveljnik civilne zaščite občine Prebold 

PGD  Prostovoljno gasilsko društvo 

ReCO  Regijski center za obveščanje  

RKS OZ Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 

SOP                Standardni operativni postopek 

URSZR Uprava RS za zaščito in reševanje 

ZARE  Sistem radijskih zvez zaščite in reševanja 

ZGS                Zavod za gozdove Slovenije 

ZRP  Zaščita, reševanje in pomoč 

ZIR                 Zaščita in reševanje 

ZŠ                   Zahodno Štajerska 

ZŠR                Zahodno Štajerska regija 

Župan  Župan občine Prebold 
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7. PRILOGE IN DODATKI 

7.1 Priloge 

 

P – 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite 

P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ občine Prebold 

P – 5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 

P – 6 

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 

reševanje in pomoč 

P - 7 
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZIR 

 

P - 10 Pregled gradbenih organizacij 

P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

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

P – 14 Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode  

P- 15 Seznam  o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

 

P – 18 

Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in 

napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P – 19 Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+ 

P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P – 21 
Pregled objektov, kjer je možna začasna namestitev ogroženih prebivalcev in 

njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč 

P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 

 

P – 24 

Pregled enot, služb in drugih oper. sestavov, društev in drugih nevladnih 

organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 

P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P – 26 Pregled centrov za socialno delo 

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

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij  

 P – 31 Pregled kulturne dediščine 

 P – 33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

 

 

7.2 Posebne priloge 

P-100  

 

Evidenčni list o vzdrževanju načrta 

P-101  Občinska ocena ogroženosti ob velikem požaru v naravnem okolju v občini 

Prebold 
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7.3 Skupni dodatki 

 

 

7.4 Posebni dodatki 

 

D-805  

 

Usmeritve za gašenje požarov v naravnem okolju na območjih, ogroženih z 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

 

 

D - 2 Načrt občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika 

CZ in Štaba CZ 

D - 4 Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči 

D - 5 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra 

D - 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

D - 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

D - 8 Navodilo za obveščanje ob nesreči 

D - 12 Vzorec obrazca za spremljanje materialne in finančne pomoči 

D - 13 Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči 

D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 

D - 15 Vzorec delovnega naloga 

D - 16 Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture 

D - 19 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

D - 20 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 
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