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Opomba: Načrt zaščite in reševanja ob poplavah za območje Občine Mirna Peč je bil prvič izdelan leta 1999 in ažuriran nekajkrat.
Letos je ponovno usklajen z novo zakonodajo in Uredbo Vlade RS o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Uradni list RS,
št. 3/2002, 17/2006) s poudarkom na ogroženosti Občine Mirna Peč ob poplavah.

Načrt ukrepanja ob poplavah v Občini Mirna Peč

VSEBINA
1. UTEMELJITEV ....................................................................................... 3
2. OBSEG NAČRTOVANJA ........................................................................ 4
3. KONCEPT ZRP V OBČINI MIRNA PEČ OB POPLAVAH ....................... 4
3.1. Temeljne podmene načrta ............................................................. 4
3.2. Koncept odziva na poplave,neurja in plazove ............................... 4
3.3 Uporaba načrta ............................................................................. 5

4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA ........................... 7
4.1. Zbirke podatkov o pripadnikih ZRP ............................................... 7
4.2 .Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta ....................... 7
4.3. Finančna sredstva za izvajanje načrta ........................................... 7
5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ............................ 8
5.1 Obveščanje organov in organizacij, ki izvajajo ZRP........................ 8
5.2. Obveščanje javnosti ....................................................................... 8
5.3. Alarmiranje sil ZRP ........................................................................ 9
6. AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE................................ 10
6.1. Navodilo za izvajanje aktiviranja ................................................. 10
6.2. Shema ukrepanja ob poplavah
11
7. UPRAVLJANJE IN VODENJE .............................................................. 13
7.1. Organi in njihove naloge ............................................................. 13
7.2. Operativno vodenje ..................................................................... 14
7.3. Organizacija zvez........................................................................ 14
8. ZAŠČITNI UKREPI ................................................................................ 16
8.1. Ukrepi zaščite in reševanja .......................................................... 16
8.2. Naloge zaščite in reševanja ........................................................ 17
9.

OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA................................................... 20

10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV ................................................ 21
11. PREGLED PRILOG IN DODATKOV…………………….…………..…..22
12. POSEBNE PRILOGE…………………………………………………….24

Stran 2

Načrt ukrepanja ob poplavah v Občini Mirna Peč

1. UTEMELJITEV
1.1 Uvod
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Občini Mirna Peč je izdelan v skladu z
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Ur. list RS, št. 51/06) in
z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in
76/08 ) ter oceno poplavne ogroženosti na območju Občine Mirna Peč, splošno zakonodajo in
izvedbenimi predpisi.
Izdelan je z namenom, da se zagotovi pravočasno in organizirano ukrepanje ob poplavah ter s
tem učinkovita zaščita, reševanje in pomoč prebivalcem na območju Občine Mirna Peč.

1.2 Vrsta in značilnosti nesreče
Največje poplavno občinsko območje so predeli ob reki Temenici, od njenega izvira do ponika
pod Malensko vasjo in območje Srednjega Globodola zaradi dviga podtalnih voda.
Poplave na območju Občine Mirna Peč sodijo v dežno-snežni rečni režim, kar pomeni, da se
pojavljajo zlasti v spomladanskem in jesenskem času. Ob poplavah, posebno, kadar vode hitro
naraščajo in je pretok v rečnih koritih močan, so ogrožena cestišča, plazoviti predeli.
Na nastanek poplav vplivajo:
- močne padavine v porečju reke Temenice v spomladanskih in jesenskih mesecih (postopne
poplave) ter
- lokalna neurja zlasti v poletnih mesecih (nenadne poplave).
Pravočasno ukrepanje v primeru poplav sloni na učinkovitem sistemu vodomernih postaj
(avtomatske in druge opazovalnice) ter oceni monitoringa padavin in stopljenega snega.
Dodatek D-1: Ocena ogroženosti Občine Mirna Peč v primeru poplav

1.3. Možnost in verjetnost nastanka poplav
Glede na to, da so na območju Občina Mirna Peč poplave zelo redke, kar je razvidno tudi skozi
spremljanje poplav v preteklih letih, je verjetnost za katastrofalne poplave majhna, obstaja
možnost pogostih neviht z dežjem, ki bi lahko ogrozile hiše v strnjenih delih naselja in zalile
kletne prostore hiš ali drugih objektov ter se zadrževale na vozišču in s tem povzročale
nevšečnosti v prometu.
Glede na geografske in okoljske danosti na območju Občina Mirna Peč se kot posledica poplav
lahko pojavijo manjši zemeljski plazovi, pride lahko do onesnaženja pitne vode in s tem kot
posledica širjenje nalezljivih bolezni ter nevarnost nesreče z nevarno snovjo, ki se nahajajo v
uporabi na poplavljenem območju ( prometnice ).
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
Temeljni načrt ZRP v primeru poplav je državni načrt ZRP ob poplavah. V skladu z njim je
izdelan in dopolnjen občinski načrt ZRP Občine Mirna Peč.
Z Načrtom zaščite in reševanja ob poplavah, neurju in plazovih se načrtujejo ukrepi in aktivnosti
za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v pristojnosti
občine v primeru poplav zaradi naravnih pojavov.
Načrt ZRP v primeru poplav se začne izvajati v primeru, ko regijski center na podlagi prognoze
ARSO, opazovanja ali klica občanov glede stanja na poplavnem, hudourniškem ali plazovitem
območju sporoči stanje ogrožanja.
Občina z lastnimi silami in sredstvi obvladuje nastale razmere ogrožanja.
Za primere, ko lastne sile ne zadostujejo se načrtuje pomoč sosednjih občin oziroma pomoč
sosednjih regij katere niso v tistem času poplavno ogrožene.

3. KONCEPT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH
3.1. Temeljne podmene načrta
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah je izdelan:
- za poplave, ki nastanejo kot posledica dolgotrajnega deževja, zlasti v porečju reke
Temenice in njenega izvira ter posledica hudih lokalnih ujm, ki se v poletnih mesecih
razbesnijo nad določenim območjem, pri katerih je potrebno za preprečitev in odpravo
posledic poleg rednih služb uporabiti tudi sile ZRP.
- Nevarnost plazov lahko nastane na pobočjih naselij ali ob komunikacijah na območju Občina
Mirna Peč, takoj po velikem neurju zaradi močnih erozij talnih površin ali zaradi dolgotrajnega
dežja in vdora podtalnih voda.
3.2. Koncept odziva na poplave, neurja in plazove
Na območju Občine Mirna Peč se takoj po ugotovitvah, da je višina vode v reki Temenici v
porastu ali po prejetem obvestilu od strani ReCO Novo mesto ( napoved ali obvestilo
prognostične službe ARSO ) takoj odzove osrednja enota PGD Mirna Peč, ki do aktiviranja
potrebnih struktur CZ lahko vodi intervencijo tudi s pomočjo prostovoljnih struktur lokalnih
gasilcev (JGS Mirna Peč).
- Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj-vodostaj je dosegel kritično točko in
zahteva stalno spremljanje razmer). Hidrološka prognostična služba Urada za meteorologijo
prične redno spremljati stanje vodostajev, ko reke presežejo pogojne vodostaje.
-

Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje). Ko je pogojni vodostaj presežen in še
narašča, se aktivira PGD Mirna Peč, oz. JGS Mirna Peč. Po potrebi poveljnik CZ občine
aktivira načrt, določi izvajanje nalog in zaščitnih ukrepov na območju občine, skrbi za
izvajanje obveščanja javnosti in prebivalstva, alarmiranje prebivalcev na ogroženem
območju, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, zbiranje informacij in posredovanje
podatkov, informiranje javnosti, ocenjevanje škode, spremljanje stanja in zaključek aktivnosti.
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- Katastrofalne poplave. Aktivira se državni načrt. V občini se izvajajo predvideni zaščitni
ukrepi in naloge. Izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog odreja poveljnik CZ RS v sodelovanju s
poveljnikom CZ za Dolenjsko in poveljnikom CZ Občine Mirna Peč v skladu s temeljnim
načrtom.
-Nenadne poplave. Aktivira se občinski načrt. Izvaja se alarmiranje, takojšnje aktiviranje sil
za zaščito, reševanje in pomoč ter obveščanje. Poveljnik CZ občine, na podlagi ocene
situacije in predvidenega poteka nesreče določi zaščitne ukrepe in naloge. Ves čas izvajanja
aktivnosti se izvaja obveščanje pristojnih organov ter javnosti, izvaja pa se tudi ocenjevanje
škode.

3. 3. Uporaba načrta
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Občine Mirna Peč se aktivira ob
nenadnih poplavah, hudourniških vodotokov in poplavah ter katastrofalnih poplavah, ki jih
povzročijo vodotoki na območju Občine Mirna Peč.
Odločitev o uporabi občinskega načrta sprejme poveljnik CZ Občine Mirna Peč.
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POPLAVE
Klasifikacija dogodka
Razgasitev vrste poplave

NARAŠČANJE
VODOTOKOV
Spremljanje
stanja

POPLAVE

Izvajanje nalog in
ukrepov ZRP

KATASTROFALNE
POPLAVE

Obveščanje

Aktiviranje

Obveščanje
javnosti

Dokumentiranje

Obveščanje

Aktiviranje

Ocenjevanje
škode

Določitev zaščitnih
ukrepov

Spremljanje
stanja

Napoved možnih
dodatnih posledic

Ocena
situacije

priporočila in predlogi za izvajanje
zaščitnih ukrepov
Določitev zaščitnih ukrepov

NENADNE
POPLAVE

Posredovanje odločitev o izvajanju
zaščitnih ukrepov

Alarmiranje

Izvakjanje ZRP

Aktiviranje
Priprava informacij za javnost

Izvajanje nalog in
ukrepov

Spremljanje situacije in aktiviranje sil
ZRP
Prilagajanje aktivnosti nastalim
razmeram

Obveščanje

Spremljanje
situacije

Ocenjevanje
škode

Slika 1. Shema odziva ob poplavah v Občini Mirna Peč
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA
4.1. Zbirke podatkov o pripadnikih civilne zaščite
Priloga
P-1
P–3
Mapa Štab CZ
Mapa z ECZ
P- 4
D-2
D-2
P – 10

Vsebina
Zbirke podatkov o organih vodenja, enotah in službah ZRP
Pregled dolžnostnih sil v Občina Mirna Peč
Poveljnik in člani OšCZ Mirna Peč
Služba za podporo pri občinskem štabu CZ Mirna Peč
Seznam pogodbenih gradbenih podjetij pomembni za ZRP
Seznam članov poveljstva javne gasilske službe
Seznam prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mirna Peč
Zdravstvene ustanove v Občini Mirna Peč

4.2 Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta
Priloga
Vulkan

Vsebina
Seznam opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mirna Peč z
vozili in opremo.

letni načrt
Pregled potrebne zaščitne in reševalne opreme za potrebe CZ in plan
nabave
opreme v JGS nabave po letih
Mirna Peč
4.3 Finančna sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje načrta ZR ob poplavah je potrebno za občinske sile zagotoviti finančna sredstva za
prehrano, refundacije in potne stroške pripadnikom občinskih enot.
Sredstva se zagotavljajo v skladu z Navodilom o izvajanju proračuna za tekoče leto in predpisi, ki
omogočajo županu črpanje finančnih sredstev iz rezerv proračuna v primeru naravnih ali drugih
nesreč.
Dodatni materialni stroški v času izvajanja ZRP ( materiali, orodja, konstrukcije ) se odrejajo v
skladu s tehničnimi rešitvami a po odobritvi župana na predlog Poveljnika CZ.
Stroški sanacije in nastalih škod se urejujejo in črpajo po posebnem odloku občinskega sveta.
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1.

Navodilo o obveščanju organov in organizacij, ki vodijo in izvajajo ZRP ob
poplavah, plazovih in neurju:
Zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah, plazovih in neurju izvajajo:
Vodenje

Izvajalec

Dokumenti

POVELJNIK JAVNE GASILSKE
SLUŽBE (JGS)

POVELJSTVO JAVNE GASILSKE
SLUŽBE MIRNA PEČ
in
PROSTOVOLJNA GASILSKA
DRUŠTVA ( PGD )

Operativni gasilski
načrt JGS
v Občini Mirna Peč

POVELJNIK CZ
Občine Mirna Peč

GRADBENA PODJETJA PO
POGODBI

P-4

REGIJSKI CENTER ZA
OBVEŠČANJE NOVO MESTO
(ReCO)

DRŽAVNI ORGANI,
ORGANIZACIJE, PODJETJA,
ZAVODI PO NAČRTIH
REGIJSKEGA CENTRA ZA
OBVEŠČANJE

telefon 112
postopki ReCO v
skladu z
Operativnim
načrtom JGS v
Občini Mirna Peč

5.2. Obveščanje javnosti
Ob večjih hujših poplavah poveljnik JGS in poveljnik CZ pripravita skupaj z vodjo intervencije
obvestilo in preko sredstev javnega obveščanja posredujejo informacije ogroženemu
prebivalstvu.
Aktivnost
Priprava obvestila
Odgovornost za obvestilo
Pošiljanje obvestila
sredstvom javnega
obveščanja

Izvajalec
Poveljnik CZ,
Poveljnik JGS v
sodelovanju z vodjo
intervencije
PCZ, poveljnik JGS

Priloga

OšCZ, poveljnik CZ,
poveljnik JGS

P - 18

Opomba

P - 20

Ob poplavah večjih razsežnosti, ko je potrebno evakuirati prebivalstvo z ogroženega območja,
objektov ali hiš, evakuacijo izvaja vodja intervencije TAKOJ, ko gre za večje število ogroženih,
pa predlaga skupaj s poveljnikom JGS, da župan določi evakuacijo širšega območja.
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Obveščanje ogroženega prebivalstva se izvaja z:
Način obveščanja
Preko zvočnikov na intervencijskih vozilih
Preko megafonov iz gasilskih vozil
S trkanjem in zvonjenjem na stanovanjskih objektih
ali hišah, ki so neposredno ogrožene ob poplavah,
od plazov ali neurja

Izvajalec
Gasilci, policija
Gasilci

Obvestilo preko elektronskih medijev

ReCO, gasilci

Opomba

Gasilci
Zahtevo ReCO
posreduje vodja
intervencije

5.3. Alarmiranje sil ZRP
Alarmiranje enot, ki so predvidene za reševanje na območju, ki je ogroženo s poplavami, na
plazišču ali pri odpravi posledic neurja izvaja ReCO v skladu z Operativnim načrtom JGS v
Občini Mirna Peč.
V primeru večjih poplav, ko se pokaže potreba po dodatnih silah, vodja intervencije preko ReCO
zaprosi za dodatne sile in sredstva v soglasju s poveljnikom CZ in županom.

Aktivnost

Izvajalec

Priloga

Izvajanje alarmiranja

ReCO

Operativnim
načrtom JGS v
Občini Mirna Peč.

Odločitev o dodatnem alarmiranju
sosednjih PGD

ReCO

Operativnim
načrtom JGS v
Občini Mirna Peč.

Opomba

Na predlog vodje
intervencije

D – 2: Operativni načrt Javne gasilske službe v Občini Mirna Peč
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6. AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
6.1.

Navodilo za izvajanje aktiviranja

Obvestilo o nenadnem naraščanju vode reke Temenice ali drugih manjših vodotokov lahko
sprejme ReCO, OKC ali PGD neposredno od prijavitelja. V primerih, ko je obvestilo prvi sprejel
ReCO se takoj obvesti poveljnik JGS, oz. PGD Mirna Peč.
Pri nenadnih poplavah se t a k o j aktivira PGD Mirna Peč in poveljnik JGS Mirna Peč.
Pri poplavah pri katerih voda počasi narašča, ko poveljnik JGS prejme obvestilo o poplavah oz.
neposredni nevarnosti, oceni situacijo in aktivira JGS ( PGD Mirna Peč in sosednja PGD v
neposredni bližini poplav).
Na podlagi opisa situacije, ki jo poda vodja intervencije, ReCO izvede potrebno dodatno
obveščanje poveljnika CZ ali župana ter po potrebi podjetja, ki so posebnega pomena za ZRP v
Občini Mirna Peč. Tako odločitev o aktiviranju podjetij lahko da le župan.
Aktivnost
aktiviranje JGS
aktiviranje PGD
po aktiviranju PGD in izvozu, PGD
obvestijo ReCO
odločitev o aktiviranju podjetij po
pogodbi
aktiviranje gradbenih podjetij za
zagotovitev mehanizacije

Izvajalec
Poveljnik JGS

Priloga
D-2

ReCO
PGD
župan
poveljnik CZ,
poveljnik JGS

Več o obveščanju in aktiviranju je opredeljeno v Operativnem načrtu Javne gasilske
službe v Občini Mirna Peč
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6.1. Shematski prikaz ukrepanja ob napovedanih poplavah

1
POPLAVE

2
SPREJEM
OBVESTILA IZ ReCO
O PRIČAKOVANIH
POPLAVAH

3
AKTIVIRANJE PGD
V OBČINI MIRNA PEČ
IN
POVELJNIKA JGS

4
OBVEŠČANJE
OKC

5
OBVEŠČANJE
ReCO

ne

6
ALI SO POTREBNE
DODATNE SILE,
SREDSTVA,
EVAKUACIJA ?

da

7
AKTIVIRANJE
DRUGIH SIL ZRP
Z OPREMO ZA
REŠ. NA VODI

8
OBVEŠČANJE
IZPOSTAVE
ZRP

10
IZVAJANJE
UKREPOV OB
POPLAVAH

9
PO POTREBI AKTI
VIRANJE SIL ZRP
SOSEDNJIH OBČIN

12
AKTIVIRANE SILE
IZVEDEJO REŠEV.
LJUDI IN IMETJA

6.2.

Shematski prikaz ukrepanja ob nenadnih poplavah, plazu ali neurju ( viharju)
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1
POPLAVE

2
Aktiviranje PGD
Mirna Peč (OE)

3
Aktiviranje Poveljnika
JGS

4.1
Obveščannje:
Javnosti, OKC,
ReCO, IZR

4
Ocena nastalih razmer

NE

DA
Shema aktiviranje
občinskih sil za ZRP

5
Aktiviranje drugih sil in
sredstev za ZRP

6
Reševanje ljudi in
premoženja

7
Potrebne dodatne
sile in sredstva za
reševanje

6.1
Reševanje ob poplavah

6.2
Transport iz območja
poplav

NE
DA
6.3
Namestitev in oskrba
prizadetih

DA
8
Pomoč enot in sil
sosednjih
neprizadetih občin

NE

NE

6.3
Nudenje prve medicinske
pomoči
6.4
Delovanje epidemiološke
službe

9
Aktivirane sile
izvedejo
reševanje ljudi in
imetja

6.5
Reševanje materialnih dobrin

6.6
Ureditev prometa v času
intervencij
6.7
Asanacija terena
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah v Občini Mirna Peč izvaja vodja
intervencije, usmerja župan oz. poveljnik občinskega štaba CZ.
Aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči prizadetim ter odpravljanje posledic po poplavah izvajajo
občinske strokovne službe, gasilske enote in javna podjetja v skladu z usmeritvami pristojnega
poveljnika CZ ali vodje intervencije.

7.1 Organi vodenja ZRP in njihove naloge
Posamezni organi imajo ob poplavah naslednje naloge ob izvajanju zaščite, reševanja in pomoči:
Župan, poveljnik štaba CZ občine:
•
•
•

•

v čim krajšem času vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju in ocenit možen
razvoj nadaljnjih situacij,
operativno-strokovno vodi dejavnost CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz
občinske pristojnosti,
usklajuje operativne ukrepe in dejavnosti, obvešča regijskega poveljnika CZ o posledicah in
stanju na prizadetem območju, ter daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem,
pomočjo ter odpravljanjem posledic poplav,
vodi pripravo končnega poročila o izvajanju zaščite in reševanja ob poplavah in ga predlaga v
sprejem na štabu CZ Občine Mirna Peč in opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

Policijska postaja Novo mesto:
Naloge Policije ob poplavah so:
•
•
•
•
•
•
•

varuje ljudi in premoženje ter vzdržuje javni red na prizadetem območju,
nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture in
omogoča intervencije silam zaščite in reševanja in pomoči,
varuje državno mejo in opravlja mejno kontrolo,
varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše,
sodeluje pri identifikaciji žrtev,
ureja zadeve v zvezi z orožjem na poplavnem območju ter prevozi nevarnih
snovi čez poplavno območje,
izvaja druge naloge iz svoje pristojnosti

Naloge v Občini Mirna Peč izvaja Policijska postaja Novo mesto, policijski okoliš Mirna Peč ter
prometna policija v sodelovanju s pristojnimi organi in službami Civilne zaščite.
Za koordinacijo nalog je zadolžen župan oz. poveljnik štaba CZ Občine Mirna Peč.
Pogodbena gradbena podjetja KUKAVICA - gradbena mehanizacija in CGP:
•
•
•
•
•

nadzoruje stanje na mostovih in prepustih v času poplav,
odpravljajo vzroke prometnih zastojev – zemeljskih nanosov,
postavljajo oznake in zapore cest,
izvajajo vzdrževalna dela na cestiščih po prioritetnem namenu potreb intervencijskih poti,
s svojo mehanizacijo se vključujejo v izvajanje humanitarne pomoči,
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•

izvajajo naloge redne dejavnosti in pristojnosti,

Komunalna Novo mesto:
•

ob poplavah izvaja naloge redne dejavnosti iz svoje pristojnosti, zagotovijo hitro odzivnost pri
reševanju problemov nastalih s poplavami, zagotavljajo vzporedne sisteme oskrbe oziroma
preskrbe, sanirajo posledice poplav.

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto:
•
•
•

jemanje različnih vzorcev v naravi,
opravljanje terenskih in nujnih laboratorijskih kemijskih in drugih preiskav in analiz,
odreja zaščitne in sanacijske ukrepe ob ugotovljeni nesreči.

Nevladne organizacije in društva
Jamarski klub Novo mesto, Klub za šolanje psov, Radio klub Mirna Peč, prostovoljna gasilska
društva organizirana kot JGS in druge humanitarne organizacije, izvajajo naloge iz svoje
pristojnosti.

7.2. Operativno vodenje
Temeljne aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči operativno vodi poveljnik CZ ob pomoči štaba
CZ občine. Če so poplave prizadele več občin, organizira in vodi dejavnosti zaščite in reševanja
v regiji poveljnik CZ za dolenjsko regijo.
Naloga Štaba CZ je:
• da v čim krajšem času vzpostavi pregled nad stanjem na prizadetem območju in
presodi predvideni razvoj situacije,
• zagotovi nujno pomoč na prizadetem območju
• sprejme, glede na pričakovan vodni val, vse ukrepe, ki so nujno potrebni za
reševanje ljudi in materialnih dobrin.
Pri navedenih nalogah sodelujejo delavci občinske uprave. Poveljnik CZ lahko za izvedbo
posamezne naloge ustanovi začasne delovne skupine .
Poveljnik CZ lahko za opravljanje posameznih nalog določi vodjo intervencije, ki so mu
podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem
območju.
Posledice nesreče je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati tudi
vse odločitve poveljnika CZ in drugih organov, za kar je zadolžena služba za podporo –
administrativni del.

7.3 Organizacija zvez
Navodilo o uporabi sredstev zvez s telefonskimi in drugimi imeniki za vzpostavljanje zvez pri
neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah se uporablja sistem
radijskih zvez zaščite in reševanja (ZARE) ter sistem osebnega pozivanja.
Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij in drugih zaščitnih in reševalnih
akcijah.
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Telekomunikacijsko središče sistema je Regijski center za obveščanje Novo mesto, do katerega
se uporabniki povezujejo prek repetitorjev; za Občino Mirna Peč velja predvsem semidupleksni
kanal 23 – Trdinov vrh, pogojno pa tudi SD 24 kanal Mirna gora in SD 25 Vrh Trebnje.
Za vzpostavitev radijske zveze med reševalci na kraju nesreče se uporablja 40. simpleksni kanal
sistema zvez ZARE, za vsak dodatni SI kanal je potrebno dobiti odobritev od ReCO Novo mesto.
Vodja enote se mora pri prihodu na mesto intervencije prijaviti v ReCO. Prijavi se prek
repetitorskega kanala, po prijavi pa ga ReCO preusmeri na matični simpleksni kanal za delo
enote na terenu. Če opravi klic na nekem drugem kanalu, se mora vodja intervencije po
opravljenem klicu nemudoma vrniti na svoj matični kanal. Uporaba drugih kanalov brez
utemeljenega razloga ni dovoljena.
Ob koncu intervencije se poroča ReCO (prek kanala 23-Trdinov vrh).
Podrobnejša navodila za uporabo sistema ZARE so v prilogi št. 27.
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:
-

radijskih zvezah (ZARE),
javnih telefonskih zvezah, ki so lahko analogne ali digitalne,
brezžičnih telefonih (GSM),
kurirskih zvezah,
internetu oz. elektronski pošti.
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8. ZAŠČITNI UKREPI
8.1. Ukrepi zaščite in reševanja
ZAŠČITNI UKREP
PROSTORSKI,
URBANISTIČNI IN
GRADBENI

EVAKUACIJA

NALOGE
- preventivni ukrepi pri urejanju
prostora in naselij na ogroženem
območju ( nasipi, odjezitve)
- zaščita obstoječih objektov,
naprav in drugih sredstev, ki so
nujno potrebni za opravljanje
življenjsko pomembnih dejavnosti:
• nemoteno delovanje komunale
• oskrba z električno energijo
• delovanje telekomunikacij
- preselitev prebivalcev na
varnejša območja
- zagotavljanje nujnih prometnih
- povezav

-

SPREJEM IN OSKRBA
OGROŽENIH
PREBIVALCEV

začasna nastanitev in oskrba s
hrano, pitno vodo ter drugimi
življenjsko pomembnimi
sredstvi
- nujna zdravstvena oskrba
- delovanje komunalne
infrastrukture
- nujna zdravstvena oskrba živali

IZVAJALCI
- podjetja, zavodi in druge
organizacije s področja
komunalne, elektro in
druge dejavnost,

-

štab CZ Občina Mirna
Peč,
- gasilci JGS Mirna Peč,
Gradbena pogodbena
podjetja,
PP Novo mesto.
-

štab CZ Občine Mirna
Peč,
- gasilci JGS Mirna Peč,
- občinske uprava,
- občinske javne službe,
- splošna ambulanta Mirna
Peč idr.

8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Prostorski ukrepi se izvajajo še preden pride do poplav z nadzorovanjem prostorskih planov in
prepovedjo graditve stanovanjskih objektov na območjih, kjer so možne poplave. Gradbeni in
tehnični ukrepi se pričnejo izvajati takrat ko se vodotoki zvišajo in grozi izliv reke Temenice ali
manjših potokov iz svojega korita.
Občinski štab in gasilske enote JGS Mirna Peč, lokalne gospodarske javne službe in druga
podjetja morajo takoj ob pojavi nevarnosti za nastop visokih voda začeti z izvajanjem operativnozaščitnih ukrepov, in sicer morajo zagotoviti:
- dodatna obramba nasipov,
- zapora ali zaščita prometnic,
- izpraznitev kleti, stanovanj oz. hiš, skladišč in drugih prostorov,
- prekinitev aktivnosti, ki se izvajajo na vodnogospodarskih objektih.
V primeru katastrofalnih poplav se na zahtevo občinskega poveljnika za CZ v izvajanje ukrepa
vključijo regijske enote za tehnično reševanje v razpoložljivih silah in sredstvih.
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8.1.2. Evakuacija
Evakuacija pomeni organiziran začasen umik prebivalcev iz ogroženih na varnejša območja in se
izvaja le v primeru, ko drugače ni mogoče zagotoviti varnost ljudi in materialnih dobrin.
Evakuacija se izvaja takoj ko so ogrožena človeška življenja. Če je časa dovolj, se lahko poleg
evakuacije ljudi izvaja tudi evakuacija materialnih dobrin.
V nujnih primerih evakuacijo lahko odredi vodja intervencije oz. poveljnik CZ v drugih
primerih ko grozi počasnejše naraščanje vode in dvigovanje gladine vodotoka pa
evakuacijo odredi župan.
Večje evakuacije pripravi, organizira in usmerja občinski poveljnik CZ, ki prebivalce o
evakuacijskih poteh in zbirališčih obvešča preko javnih medijev ali zvočnikih na gasilskih vozilih.
Na zbirališčih se predvidi sprejem v organizaciji poverjenika CZ kraja kjer je izvaja aktivnost,
zdravstvenega in veterinarskega nadzora, določena oskrba in namestitev evakuiranih
prebivalcev.
8.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Poverjeniki PGD JGS Mirna Peč zberejo podatke o prizadetih prebivalcih in jih posredujejo
občinskemu štabu CZ, ki določijo objekte za nastanitev. Najprej se za nastanitev uporabijo
objekti za začasno nastanitev, v primeru potrebe pa tudi začasna bivališča, ki jih postavlja ekipa
gasilcev, ki jo določi župan za postavitev zasilnih bivališč.
Kriteriji za organiziranje nastanitve so:
- nastanitev prebivalcev čim bližje domu;
- nastanitev v objekte, ki poleg bivalnih pogojev omogočajo še prehrano, vodo oskrbo, osebno
in kolektivno higieno ter ogrevanje (počitniške prikolice, kontejnerji, šotori, nepoškodovane
stanovanjske hiše, hoteli, počitniški domovi).
Priloga P- 11: Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč, šotorov, prikolic
Priloga P- 12: Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev
Priloga P- 13: Pregled objektov, kjer je možna začasna prehrana in zmogljivosti

8.2. Naloge zaščite in reševanje
DEJAVNOST

NALOGE
-

PRVA
MEDICINSKA
POMOČ

-

PRVA
VETERINARSKA
POMOČ

-

nudenje prve pomoči
poškodovanim na mestu
dogodka in v zdravstvenih
ustanovah
specialistična oskrba in
namestitev poškodovanih
nudenje prve veterinarske
pomoči
prisilni zakol in odstranitev
kadavrov

IZVAJALCI
-

Zdravstveno osebje ambulante
splošne medicine Mirna Peč,
ZD Novo mesto
Občinske ekipe PP

-

Veterinarska postaja Novo mesto
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-

oskrba ogroženega in
prizadetega prebivalstva s hrano,
vodo, zdravili, obleko, obutvijo...
socialna rehabilitacija ogrož. in
prizadetega prebivalstva
Zagotavljanje varnosti

GAŠENJE IN
REŠEVANJE OB
POŽARIH

-

gašenje požarov
pomoč pri izvajanju evakuacije

REŠEVANJE OB
POPLAVAH

- iskanje pogrešanih
- reševanje na vodi in iz vode
- reševanje ljudi in mat.
dobrin
- črpanje vode

POMOČ O
GROŽENIM IN
PRIZADETIM
PREBIVALCEM

-

-

OZRK Novo mesto,
Karitas,
Inšpekcijske službe
Občinska služba za podporo in
ekipa za nastanitev
pomoč sosednjih regij in države
PP Novo mesto

-

OGE JGS Mirna Peč

-

PP Novo mesto,
Pripadniki JGS Mirna Peč.

8.2.1 Prva medicinska pomoč
V okviru prve medicinske pomoči se ob poplavah izvajajo:
- nudenje prve (laične) pomoči, ki jo dajejo posamezniki na kraju dogodka,
- nudenje zdravstvene pomoči, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih
ustanovah
- nudenje nujne specialistične zdravstvene pomoči
- izvajanje higienskih in proti epidemičnih ukrepov
- oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo
- identifikacija mrtvih.
Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo sami v okviru osebne in vzajemne zaščite.
Dokler je mogoče, se prva medicinska pomoč nudi v ambulanti splošne medicine Mirna Peč, v
primeru da je število poškodovanih ob poplavah večje, se aktivirajo občinske ekipe PP CZ,
zdravstvene ustanove pa začnejo delovati v skladu z navodilom Ministrstva za zdravstvo o delu
zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah.
Štab CZ Dolenjske regije spremlja izvajanje PP, sprejema zahteve po pomoči v silah in sredstvih
ogroženih občin. V kolikor zajema nesreča več občin, usmerja delovanje enot člani štaba CZ za
Dolenjsko za prvo pomoč.
Za potrebe reševanja iz vode so potrebna specifična znanja in oprema. V ta namen se aktivirajo
gasilci, ki imajo izpit za reševalca na vodi in pod vodom, regijske ekipe za reševanje na vodi ter
pripadniki gasilskih enot.
Priloga P-12: Pregled zdravstvenih ustanov v Občini Mirna Peč
Priloga P- 37: Navodilo prebivalcem o uporabi pitne vode
8.2.2 Prva veterinarska pomoč
Prva veterinarska pomoč ob poplavah obsega :
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na poplavljenem področju
- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim živalim
- prisilni zakol poškodovanih živalih
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- odstranjevanje živalskih kadavrov
- izvajanje drugih higienskih in proti epidemijskih ukrepov.
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji Veterinarske službe Novo mesto in
veterinarska inšpekcija. V izvajanje prve veterinarske pomoči se vključujejo kmeti-živinorejci. Pri
večjem obsegu pomoči na zahtevo Veterinarske službe se aktivirajo gasilske enote JGS Mirna
Peč.
8.2.3. Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem
Pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu organizirajo humanitarne organizacije in
pristojne občinske službe za socialno varstvo. Le-te zbirajo in razdeljujejo pomoč.
V pomoč se vključijo tudi pristojne inšpekcijske službe, zlasti za ugotavljanje higienskih razmer
ter po potrebi občinske javne službe in enote zaščite, reševanja in pomoči.
Vsem ogroženim prebivalcem je treba omogočiti prehrano in uporabo pitne vode.
Posebno pozornost je treba posvetiti ljudem, ki so socialno ogroženi, otrokom in
starejšim.
Na območju, ki so ga prizadele poplave, zagotavlja varnost PP Novo mesto. Pripadniki policije
zagotavljajo varnost tako na evakuiranem območju kot tudi v namestitvenih centrih. V
zagotavljanje varnosti, predvsem premoženja in objektov, se vključujejo tudi zasebne varnostne
agencije.
Policija opravlja zlasti naslednje naloge :
- varovanje življenja,osebne varnosti in premoženja ljudi, varovanje določenih oseb,
organov, objektov in okolišev,
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
- nadzor in urejanje prometa.
8.2.4. Reševanje ob poplavah
Naloge opravljajo gasilske enote, pogodbena podjetja in društva pomembna za ZRP in prebivalci
sami. Pri opravljanju nalog sodelujejo vodnogospodarske javne službe, podjetja za vzdrževanje
cest, gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo in drugi.
8.2.5. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob poplavah obsega nujno zdravstveno oskrbo ljudi
in živali, nastanitev in oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo, zagotavljanje nujnih
prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, zagotovitev in zaščito nujne živinske
krme ter zaščito kulturne dediščine.
Poškodbe na infrastrukturah odpravljajo pristojne službe, kot so pregled stanja električnega
omrežja, vodovodnega sistema, stanja kanalizacijskega omrežja, javnega telekomunikacijskega
sistema, prometne infrastrukture ter vodnogospodarske infrastrukture.
Asanacija prizadetega območja zajema odstranjevanje zdravju škodljivih snovi, zagotavljanje
neoporečne pitne vode, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo in dekontaminacijo prizadetih
območij, zbiranje, identifikacijo in pokop trupel ter zbiranje in odstranjevanje poginjenih živali.
Občinski štab za CZ v sodelovanju z občinsko upravo in županom vodi in koordinira aktivnosti z
obstoječimi javnimi službami in zavodi in po potrebi v primerih večjega obsega del nudi logistično
podporo ( prevozi, izkopi, splošna opravila).
Nadzor, odrejanje in poročanje o nalogah asanacije je v pristojnosti ustreznega Inšpektorata
oziroma pooblaščenega upravljavca dejavnosti.
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev
posledic poplav za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.
Občinska uprava usklajuje preko svojih načrtov usposabljanja za izvajanje nalog zaščite in
reševanja tudi razne postopke občanov v primeru nevarnosti in nesreč. To nalogo izvaja
predvsem ob vajah in praktičnih urjenjih gasilcev in vključevanju šol v vaje zaščite in reševanje.
Istočasno občinska uprava usmerja osebno in vzajemno zaščito skozi javne publikacije in
predstavitve načrtov in postopkov ob nesrečah. Prvo pomoč kot program najpomembnejše
naloge osebne in vzajemne zaščite izvajamo pred lokalno javnostjo vsako leto intenzivno tako
skozi redni program tečajev za bolničarja kot tekmovanja in javne predstavitve skozi dneve
odprtih vrat.
Na lokalni ravni imajo podjetja z več kot 50 zaposlenimi, nalogo da organizirajo ekipe prve
pomoči in določijo naloge poverjenika za zaščito in reševanja v svoji organizaciji, ki svoje
zaposlene redno po letnem načrtu seznanjajo in urijo s splošnimi in posebnimi postopki
reševanja in zaščite.
Ob nesrečah se določena navodila v obliki opozoril in napotkov sporočajo ogroženimi
prebivalcem preko ReCO Novo mesto.
Priloga P- 26: Navodilo za ravnanje ob poplavah
9.1. Komisije za ocenjevanje škode
Za ocenjevanje škode po poplavah so komisije za ocenjevanje škode, ki so formirane na nivoju
občine s sklepom župana in na nivoju regije s sklepom Vlade RS. Komisije za ocenjevanje
škode po poplavah najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči
prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih
programov.
Regijska komisija kasneje popiše škodo zaradi poplav na podlagi predpisane metodologije za
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. Pri tem delu jim pomagajo pristojni organi.
9.2 Končno poročilo o poplavah
Poročilo o poplavah izdela občinski štab za CZ Občine Mirna Peč najkasneje v 14 dneh po
nesreči in ga dostavi štabu CZ Dolenjske regije, ki končno poročilo pošlje poveljniku CZ RS.
Končno poročilo o nesreči mora vsebovati natančne informacije in podatke o:
• značilnosti poplave,
• obveščanju o nevarnosti poplav,
• vremenskih razmerah, natančnosti napovedi in ukrepanju v skladu z napovedmi,
• morebitnih evakuiranih, poškodovanih in mrtvih prebivalcev,
• škodi na stanovanjskih, industrijskih in drugih objektih ter infrastrukturi,
• delovanju služb za zaščito, reševanje in pomoč,
• prejeti pomoči, vključno z mednarodno pomočjo,
• trenutnem stanju in razmerah na prizadetem območju in o možnostih vrnitve evakuiranih,
• potrebnih nadaljnjih ukrepih,
• ocena škode, ki jo pripravi regijska komisija za ocenjevanje škode ,
• stroških zaščitnih in reševalnih akcij ter izvedenih ukrepih.
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10. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
10.1. Razlaga pojmov

AKTIVIRANJE

pomeni postopke in aktivnosti s katerimi se sile in sredstva za zaščito,
reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano vključijo v izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči

NEVARNOST

je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je
povezan z močno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke.

OGROŽENOST

je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno
od kulturnih, moralnih in ekonomskih vrednot v posamezni družbi. Poplavna
ogroženost nastopi zaradi delovanja zunanjih naravnih sil v času običajno
kratkotrajnih, a zelo intenzivnih ujm.

POPLAVA

je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega
taljenja snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Je naravna nesreča,
ko izredni vodni pretok povzroči občutno škodo ob razlitju vode iz struge po
okolici in z razdejanjem v vodne tokove.

POPLAVNI VAL

se pomika po reki navzdol pri večjih nižinskih rekah 2 – 5 km/h, pri nenadnih
povodnjih hudourniškega značaja pa tudi čez 15 km/h. Ko reka prestopi
bregove, se hitrost vode hitro zmanjša.

POVODENJ

je naravna nesreča, ko izredni vodni tok povzroči občutno škodo v rečni
s t ru g i .

POREČJE

je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek ali
jezer v reko ali jezero.

RANLJIVOST

je stopnja škode ali posledic, ki bi lahko postale zaradi potencialno
škodljivega pojava.

REŠEVANJE

obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je
ogroženo. Reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred
posledicami naravne ali druge nesreče

SILE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ

so razpoložljive človeške zmogljivosti gospodarskih družb, zavodov ali
drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti,
reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči

ŠKODA

ki jo povzroči naravna ali druga nesreča obsega neposredno škodo, stroške
intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic
n e s re č e

VODOSTAJ

VODNI PRETOK

je višina nivoja vode v rečnem koritu in ga merimo z vodomerno letvijo ter
izračunamo v centimetrih. Vodostaj opazujemo vsak dan zjutraj, posebno na
večjih rekah.
je tista množina vode, ki preteče skozi ovlažen rečni profil na nekem mestu
v 1 sekundi. Izrazimo ga v m/sek, izračunamo pa tako, da površino
ovlaženega profila pomnožimo s srednjo množino vode. Vodni pretok je
močno povezan z višino vodostaja.
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10.2. Razlaga okrajšav
ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

CZ

Civilna zaščita

CZ RS

Civilna zaščita Republike Slovenije

D

Dodatek

ELME

Ekološki laboratorij z mobilno enoto

JP

Javno podjetje

KS

Krajevna skupnost

NS

Nevarne snovi

JGS

Operativne gasilske enote

OŠCZ

Občinski štab za Civilno zaščito

PCZ

Poveljnik Civilne zaščite

JGS

Javna gasilska služba

OZ

Območno združenje

P

Priloga

PGD

Prostovoljno gasilsko društvo

PP CZ

Prva pomoč Civilne zaščite

ReCO

Regijski center za obveščanje

RK

Rdeči križ

RKB

Radiološka, kemična in biološka

RKS

Rdeči križ Slovenije

URSZR

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Z A - RE

Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja

ZiR

Zaščita in reševanje

Z RP

Zaščita, reševanje in pomoč

ZZV

Zavod za zdravstveno varstvo

11. PREGLEG PRILOG IN DODATKOV
11.1. Seznam prilog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAZIV PRILOGE
Seznam odgovornih oseb, organov in organizacij, ki se jih obvešča o nesrečah
Pregled državnih organov, ki se jih obvešča ob hujši nesreči
Seznam dolžnostnih sil civilne zaščite
Seznam pogodbenih podjetij v Občini Mirna Peč namenjenih reševanju
Seznam delavcev občinske uprave
Seznam članov Jamarskega kluba Novo mesto
Seznam članov Kluba za šolanje psov Prečna
Seznam članov Rado kluba Mirna Peč
Seznam PGD in število njihovih operativcev razporejenih v JGS
Zdravstvene ustanove v Občini Mirna Peč
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč, šotorov, prikolic
Pregled objektov v Občini Mirna Peč, kjer je možna začasna nastanitev
Pregled objektov v Občini Mirna Peč, kjer je možna začasna prehrana
Vzorec sklepa o evakuaciji
Pregled deponij, lokacij za pokopališča ter lokacij za pokop živalskih trupel
Cisterne za prevoz pitne vode v Občini Mirna Peč
Potrebna oprema za enote civilne zaščite
Pregled sredstev javnega obveščanja
Pregled zaklonišč v Občini Mirna Peč
Vzorec obvestila za obveščanje prebivalstva
Vzorec obrazca pregleda sprejetih ukrepov ob nesreči
Pregled mobilizacijskih zbirališč enot in služb CZ
Navodilo kako ukrepati ob potresu
Navodilo kako ukrepamo ob požaru
Navodilo kako ukrepamo ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Navodilo za ukrepanje ob poplavah
Navodilo za uporabo radijskih postaj
Navodilo o uporabi pitne vode
Naloge vodje intervencije
Navodilo-odredba poveljnika CZ ali vodje intervencije
Seznam članov Občinskega štaba CZ Občine Mirna Peč
Seznam članov ekipe prve pomoči Občine Mirna Peč
Seznam članov službe za podporo pri Občini Mirna Peč

11.2. Dodatki
dodatek
D–1
D–2
D–3
D–4
D–5
D–6

pomen
Ocena ogroženosti Občine Mirna Peč
Operativni gasilski načrt Javne gasilske službe Občine Mirna Peč
Navodilo za aktiviranje sil za ZRP v Občini Mirna Peč
Navodilo o načinu delovanja enot za izvajanje JGS v Občini Mirna Peč
Načrt dejavnosti občinske uprave v primeru naravnih nesreč
Program usposabljanj, urjenja in vaj
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POSEBNE PRILOGE
K NAČRTU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB POPLAVAH

VSEBINA
1.

Načini pridobivanja, hranjenja in posredovanja podatkov

2.

Program usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje načrta

3.

Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja

4.

Seznam prejemnikov načrta
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1. Načini pridobivanja, hranjenja in posredovanja podatkov

Vsi upravičeni uporabniki, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo
biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z določili 22. in 23. člena Zakona o
gasilstvu ter 32.,33. in 34. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3.1.

Vsi upravičenci, ki zbirajo, uporabljajo ali posredujejo podatke iz gasilskih evidenc, morajo
upoštevati Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov gasilske zveze
Slovenije, ki je bil sprejet na Plenumu Gasilske zveze dne 30.05.2009 v Kočevju. Zbirke
podatkov o gasilcih in gasilski opremi se vodijo v aplikaciji VULKAN. Dostop do teh
podatkov imajo le pooblaščeni člani društva, ki v program dostopajo z uporabniških
imenom in geslom.

3.2.

Za pripadnike Civilne zaščite ob vstopu v evidenco CZ je potrebno upoštevati Pravilnik o
evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite, reševanja in pomoči
(Uradni list, RS št. 40/2009 z dne 29.5.2009).

3.3.

V skladu z Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVPNDN (Uradni list
RS, št. 51/2006 UPB-1) se podatki:
a) zbirajo in varujejo:
v skladu z 32. členom omenjenega zakona pravni organ zbira, obdeluje, uporablja in hrani
osebne podatke o pripadnikih Civilne zaščite, o javnih uslužbencih na področju zaščite in
reševanja ter o državljanih, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite,
reševanja in pomoči, o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sredstev, za katere
velja materialna dolžnost, o zemljiščih in objektih pomembnih za zaščito in reševanje je
odgovoren za varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena v skladu z
zakonom.
b) posredovanje podatkov:
Upravni organ lahko posreduje osebne podatke iz prejšnjega stavka pristojnemu
državnemu organu in organu lokalne skupnosti na njegovo zahtevo, gospodarski družbi,
zavodu in drugi organizaciji o pri njej razporejenih pripadnikih Civilne zaščite. Organi,
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega odstavka lahko osebne
podatke uporabijo le za organiziranje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu
s tem zakonom in so odgovorni za njihovo varstvo v skladu z zakonom.
c) pridobivanje podatkov:
Osebne podatke iz 32. in 33. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
( Uradni list RS, št. 51/2006 UPB-1) pridobi upravni organ iz obstoječih zbirk podatkov.
Organi in službe, ki te podatke zbirajo, so jih dolžne upravnemu organu sporočiti na
njegovo zahtevo.
Upravni organ lahko osebne podatke v skladu s tem zakonom pridobi neposredno od
pripadnikov Civilne zaščite oziroma od državljanov, ki prostovoljno sodelujejo pri
opravljanju nalog zaščite, reševanje in pomoči le, če jih ni mogoče zagotoviti iz obstoječih
zbirk. Osebni podatki iz 32. člena tega zakona se uničijo, ko preneha rok ali namen, za
katerega so se zbirali. Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih v skladu
s tem zakonom o njem vodi upravni organ. Upravni organ je dolžan v osmih dneh od
dneva vložitve pisnega zahtevka seznaniti vsakogar z osebnimi podatki, ki jih o njem vodi.
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Splošno o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov:
če obdelavo osebnih podatkov določa zakon,
če smo za obdelavo pridobili privolitev in smo stranko predhodno obvestili o namenu obdelave
podatkov (najbolj pogosto v zasebnem sektorju),
− če smo s stranko sklenili pogodbo,
Preden privolite, da se vaši podatki obdelujejo, vam mora subjekt iz zasebnega sektorja zagotoviti
naslednje informacije:
− za kakšen namen se osebni podatki obdelujejo,
− kdo jih obdeluje,
− druge podatke, če je to potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava.
−
−

Če vam podjetje ponudi v podpis obrazec izjave o privolitvi v obdelavo vaših osebnih podatkov, vas izjava
zavezuje le, če ste bili predhodno seznanjeni s celotnim besedilom, kar pomeni:
− da vas mora podjetje nanj izrecno opozoriti,
− da mora biti besedilo dostopno brez težav,
− da mora biti besedilo jasno in razumljivo (nejasna določila se razlagajo vam v korist!).
Upravljavec vaših osebnih podatkov vam je dolžan na vašo zahtevo:
− omogočiti vpogled v vaše lastne osebne podatke, ki jih obdeluje, njihovo kopiranje ali prepisovanje,
− posredovati informacije o virih, na katerih temeljijo podatki o vas, ki so v njegovi zbirki,
− posredovati seznam uporabnikov, ki so jim bili vaši osebni podatki posredovani.
Prav tako mora na vašo zahtevo dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere
dokažete, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. To
mora storiti v 15 ih dneh, oziroma vas obvestiti o razlogih, zakaj tega ne bo storil.
Enotna matična številka občana je njegova osebna identifikacijska številka. Zakon določa, da lahko zasebni
sektor zbira EMŠO le:
− če tako določa zakon,
− če ste za to podali pisno privolitev in ste bili seznanjeni z namenom zbiranja.
Davčna številka se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Podjetja smejo
zbirati davčne številke šele takrat, ko vi in podjetje stopita v davčno razmerje.
OSEBNI DOKUMENTI SO:
1. Osebna izkaznica
2. Potni list
3. Vozniško dovoljenje
4 .Druga javna listina s fotografijo državljana
Državljan RS mora osebni dokument dati na vpogledna zahtevo pooblaščene uradne osebe, ne sme
pa ga dati ali posoditi drugi osebi, niti ga ne sme zastaviti z namenom zavarovanja kakšne koristi oz.
pravice. Kdor kopira vaš osebni dokument, vam mora izdati potrdilo o kopiji dokumenta, na katerem je
naveden namen rabe kopije in rok, za katerega kopijo potrebuje!
Podatke o zdravstvenem stanju lahko zbiramo, vendar so to občutljivi osebni podatki in zato mora
zbiranje teh podatkov dovoljevati zakon ali pa mora tisti, ki take podatke zbira od vas pridobiti praviloma
pisno privolitev.
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2. Program usposabljanj, urjenja in vaj
2.1. Uvod
Na podlagi 13. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02,
17/02, 17/06, 76/2008) in na podlagi 5. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 104/2008) izda župan Občine Mirna Peč
PROGRAM usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki
je dodatek k navedenemu načrtu
2.2. Usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja Izobraževalni center RS za
zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani po letnih načrtih izobraževanja, ki jih predpiše minister,
pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obsega uvajalno, temeljno in
dopolnilno usposabljanje. Usposabljanja vsebujejo teoretični in praktični del.
Prvo pomoč za enote civilne zaščite izvaja Rdeči Križ Slovenije preko svojih območnih
organizacij in sicer v obliki osnovnega usposabljanja, ki traja 70 PU (predavanja in praktični del)
in pri katerem tečajniki pridobijo naziv „pomožni bolničar“. Če tak tečaj obiskujejo pripadniki
gasilskih enot se jim dodatno prizna specialnost prva pomoč.
Uvajalno in temeljno usposabljanje sme trajati največ 15 dni na leto, dopolnilno usposabljanje pa
5 dni na leto.
2.3. Vaje zaščite in reševanja ob poplavah
Z vajami se preverja ustreznost načrta in usposobljenost sil za zaščito in reševanje.
Vaje se pripravljajo in izvajajo v skladu s predpisi o vajah v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. List RS, št. 104/2008). Vaje za preverjanje načrta zaščite in reševanja ob nesrečah
z nevarnimi snovmi se izvedejo najmanj tri leta, vaje za preverjanje ostalih načrtov zaščite in
reševanja pa se izvedejo vsakih pet let.
Vaje manjšega obsega, na primer štabne vaje (preigravanje napisanega scenarija), preverjanje
sistema zvez, obveščanja, mobilizacijskega časa idr., se izvaja po možnosti enkrat letno, če pa
to ni mogoče pa vsaj vsaki dve leti.
2.4. Način preverjanja usposobljenosti
Preverjanje usposobljenosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja se opravi po izvedenem
usposabljanju oziroma vaji. Način preverjanja določi izvajalec usposabljanja oziroma vaje.
Za zagotovitev ustrezne ravni vodenja intervencije ob nesrečah (Poplave, nevarne snovi,
poplave...) in medsebojnega sodelovanja sodelujočih služb, poveljnik JGS v sodelovanju s
poveljnikom CZ enkrat letno organizirata štabno vajo sodelujočih organizacij, zlasti PGD Mirna
Peč, kot osrednja enota JGS, nujna medicinska pomoč, policija ter drugi državni organi in službe
pristojne za varstvo okolja in zaščite in reševanja, na kateri sodelujoči pregledajo in preigrajo
načrt.
Usposabljanje se lahko organizira tudi kot razgovori, predavanja, predstavitve, študije primerov,
terenske vaje, ogledi, pa tudi analize in ocene po nesrečah.
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2.5. Vodenje evidence o izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev
O izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja se vodi tudi
evidenca. Evidenco o aktivnostih, kdaj je program bil izveden in kakšna je bila njegova vsebina,
kdo ga je vodil, kdo se udeležil, mora voditi poveljnik CZ, oz. občinski poslovni sekretar Občine
Mirna Peč ter imeti vpisane podatke v evidenčnih listih (ECZ-1) za vsakega pripadnika civilne
zaščite, JGS ter drugih pripadnikih sistema ZRP.
2.6. Pregled planiranih usposabljanj po letih
Izvedba vaj se načrtuje z letnimi načrti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi
Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.
104/2008). Pregled načrtovanih vaj, preverjanj in urjenj je prikazan v spodnji tabeli. V primeru, da
vajo soorganizira Občina Mirna Peč ali na vaji sodeluje in se na vaji upoštevajo in izvajajo
občinski načrti zaščite in reševanja (zlasti, če so vaje regijskega ali državnega pomena) se
smatra, da je vaja opravljena.

Načrt zaščite in reševanja

2012

Poplave

2013

2014

2015

X

2016

2017

2018

X

X

2.7. Evidenca o izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev ( vzorec)
Zp.
št.

Datum izvedbe
usposabljanja,
oz. izvedbe vaje

Vrsta
usposabljanja vaje

Tema
usposabljanja
oz. vaje

Število
udeležencev

Predavatelj,
oz. vodja vaje

1.
2.
3.
4.

2.8. Seznam udeležencev usposabljanj in vaj ( vzorec)
Zp.
Št.

I me i n
Priimek

Naziv vaje,
Usposabljanja

Datum vaje oz.
usposabljanja

Število
pedagoških
ur

Podpis pripadnika

1.
2.
3.
4.
5.
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3. Navodilo o izdelavi, ažuriranju, usklajevanju in vzdrževanju načrta o
poplavah
Načrt Občine Mirna Peč za zaščito in reševanje ob poplavah je izdelan na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN – UPB 1(Ur. list RS, št. 51/2006) in v
skladu s postopki in vsebino določeno v Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
(Ur. list RS, št. 3/02, 17/20, 17/06 IN 76/08 ).
Organ, ki izdela in usklajuje načrt
V skladu s 5. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št.
3/02 spremembe in dopolnitve) občinske načrte zaščite in reševanja izdela pogodbenik, Fikret
Fejzić, profesor obramboslovja. Načrte zaščite in reševanja Občine Mirna Peč bo potrebno
vzdrževati in usklajevati.
Postopek usklajevanja, sodelovanja javnosti pri izdelavi in javna predstavitev načrtov
V skladu s 15., 16., 17. in 18. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
odločam, da je postopek usklajevanja, sodelovanja javnosti pri izdelavi in javni predstavitvi
načrta Občine Mirna Peč za zaščito, reševanje in pomoč ob poplavah kot sledi:
-

Pogodbeni zunanji sodelavec skupaj s svetovalko za družbene dejavnosti, Natašo Rupnik,
pripravi osnutek oziroma predlog načrta Občine Mirna Peč za ZR ob poplavah,
Pogodbenik pošlje osnutek oz. predlog načrta ZR ob poplavah Občine Mirna Peč v
morebitne pripombe JGS Mirna Peč, Policijski upravi Novo mesto, Izpostavi URSZR Novo
mesto, oz. njenem ReCO ter drugim nosilcem nalog iz načrta in določi 30 dni za
posredovanje pripomb,
Pogodbenik ob zaključku roka pregleda in presodi prejete pripombe in predloge in jih po
potrebi vključi v predlog načrta Občine Mirna Peč za ZR ob poplavah,
Pogodbenik pošlje načrt občine Mirna Peč za ZR ob poplavah v odobritev poveljniku CZ
Občine Mirna Peč,
Pogodbenik pošlje odobren načrt v sprejem županu Občine Mirna Peč,
Občinska uprava poskrbi za javno predstavitev načrta Občine Mirna Peč za zaščito in
reševanje ob poplavah z njegovo objavo na internetni strani Občine Mirna Peč.

-

-

Za uskladitev svojih načrtov so drugi nosilci načrtovanja odgovorni sami.

Skrbnik načrta
V skladu s 7. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja je župan Občine
Mirna Peč za skrbnika dokumentov ZRP določila svetovalko za družbene dejavnosti Natašo
Rupnik. Skrbnik načrta ima naslednje naloge in pristojnosti:
-

Sodeluje z pogodbenikom, ki je izdelal osnutek načrta in ga po potrebi dopolnjujeta,
Pogodbeniku pomaga pri ažuriranju oz. posodablja in dopolnjuje načrt ter evidentira vse
spremembe načrta,
Usklajuje načrte v skladu s postopkom usklajevanja.
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Vzdrževanje načrta
Za vzdrževanje načrta zaščite in reševanja je odgovorna svetovalka za področje družbenih
dejavnosti v Občini Mirna Peč.
Postopek javne predstavitve občinskega načrta zaščite in reševanja za primer nesreče ob poplavah:

NAČRT –
POSTOPEK

ORGAN

Predstavitev
osnutka načrta
(16. člen Uredbe*)

Pogodbena stranka
Fikret Fejzić, prof.
obramboslovja

JAVNA
PREDSTRAVITEV
NAČRTA
(18. člen Uredbe*)

Občina Mirna Peč
Direktorica
Sonja Klemenc Križan

DATUM

PODPIS
ODGOVORNE
OSEBE

od 4.10.2011
do 15.10.2011
od 16.10.2011
do 17.11.2011

*Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Uradni list RS št. 3/02, 17/02,17/06 in
76/2008 ).
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4. Seznam prejemnikov načrta
Načrt ukrepanja ob poplavah je izdelan v dveh izvodih (št. evidence od 01 do 02) in kopiran na
CD-ju.
Kopije prejmejo organizacije, klubi in društva določena po načrtu, kot organizacije posebnega
pomena oz. nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v Občini
Mirna Peč.
Načrt ZIR ob poplavah hranijo:
1. Občina Mirna Peč, pisarna svetovalke za družbene dejavnosti, številka 01;
2. Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Novo mesto, številka 02;

Seznam prejemnikov načrta ob poplavah:
Zp
/št.

Naziv prejemnika

Oblika
prejema

(CD, DVD, USB

Oseba, ki je prejela
načrt

Oseba, ki
je vročila
načrt

Datum

CD
CD
CD
CD
CD

Rafko Križman
dr. Dušan Harlander
Franc Zorc
Polona Strajnar
Miran Zupančič

F. Fejzić
F. Fejzić
F. Fejzić
F. Fejzić
F. Fejzić

25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011

ključ, vezan
načrt)

1.
2.
3.
4.
5.

JP Komunala Novo mesto
Zavod za zdr. varstvo
Policijska uprava Novo mesto
Gasilka zveza Novo mesto
CG P
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