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1 ZNAČILNOSTI NESREČE
1.1 Značilnosti požarne ogroženosti v občini
Ocenjujemo tri kategorije objektov, ki so požarno najbolj ogroženi:
• stanovanjska naselja in javne zgradbe;
• industrijski objekti;
• kmetijski in gozdni predeli
• prometna sredstva
Požari na območju občine Horjul v obdobju 2000 do 2004:
• požar na objektu - 39
• požar na prometnem sredstvu - 18
• požar v naravnem okolju - 55
Požarna ogroženost ostaja na ravni dosedanje s trendom porasta požarov v
naravi. Požari na objektih pa postajajo vse zahtevnejši za posredovanje zaradi
novih gradbenih in pohištvenih materialov, ki ob gorenju tvorijo nevarne snovi
in zelo visoke temperature.

1.2 Verjetnost nastanka verižne nesreče
Ob požarih lahko pride do nastanka naslednjih verižnih nesreč in motenj:
• izpada električnega toka,
• izpada telefonskih komunikacij,
• eksplozij,
• izpad delovanja in/ali prekinjena možnost uporabe infrastrukture vodovoda
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2 OBSEG NAČRTOVANJA
2.1 Temeljne ravni načrtovanja
Temeljni načrt zaščite in reševanja je občinski načrt.
Požarne in druge operativne načrte varstva pred požari izdelajo podjetja,
zavodi in organizacije na podlagi zakonodaje s področja varstva pred požari,
varstva pri delu in drugih področij.
Za izpust zemeljskega plina iz državnega plinovoda M3, ki poteka skozi občino
je izdelan poseben načrt ZRP ob izpustu zemeljskega plina, ki je usklajen s
temeljnim načrtom upravljalca Geoplin plinovodi d.o.o.
GE javne gasilske službe občine Horjul izdelajo operativne načrte za izvajanje
nalog javne gasilske službe.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul

2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči
Načelo preventive:
vsakdo je dolžan spremljati razmere, po javnem alarmiranju ali pred njim
izvajati preventivne in zaščitne ukrepe za preprečitev in zmanjšanje posledic
nesreč, ki so v njegovi moči.
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev:
pri izvedbi ukrepov ZRP je vsakdo dolžan uporabiti najprej svoje sile in
sredstva in le če te ne zadoščajo lahko iščejo pomoč občinskih sil. Če pa tudi
slednje na zadoščajo več, lahko poveljnik CZ in druge odgovorne osebe
občine zaprosijo za pomoč regijski štab CZ.
Načelo pravice do varstva ob nesreči:
vsakdo ima pravico do varstva pred nesrečami in njihovimi posledicami. Pri
tem se upošteva načelo prednosti.
Načelo prednosti:
Prednost pred vsemi drugimi ukrepi ima reševanje človeških življenj. Pri
zagotavljanju ukrepov ZRP, ki jih omogoča občina Vrhnika glede na
razpoložljive sile in sredstva ter razmere imajo prednost šole, vrtci,
zdravstvene ustanove, ustanove varstva odraslih, individualno pa otroci,
nosečnice, ostareli. Časovno prednost imajo neposredno ogroženi in prizadeti
zaradi nesreče. O prioritetah odloča poveljnik CZ.
5
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Načelo pomoči:
ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka
pomoč je načeloma brezplačna.
Načelo javnosti:
Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih občin in drugih izvajalcev nalog
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Občina mora zagotoviti,
da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga
nesreča, obveščeno o nevarnostih. Občina zagotavlja opozarjanje in
obveščanje javnosti preko sistema javnega alarmiranja in elektronskih
medijev.
Načelo obveznega izvajanja odločitev:
Vodenje ZRP temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za
vodenje Civilne zaščite in drugih sil za ZRP.
Načelo racionalne uporabe sil in sredstev:
Sile in sredstva ZRP se uporabljajo v takem obsegu , ki zagotavlja učinkovito
zaščito, reševanje in pomoč.

6

Občina Horjul || Občinski načrt zaščite in reševanja ob požaru
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1 Zamisel izvedbe ZIR
3.1.1 Koncept ZIR ob požarih v objektih

obvestilo o
požaru

ReCO Ljubljana

obveščanje in aktiviranje GE JGS

Pom oč - NE
ocena potreb po dodatni pom oči
GE JGS in GB Ljubljana
Pom oč - DA
dodatno aktiviranje GE JGS

aktiviranje GB Ljubljana

Pom oč - NE
ocena potreb po pom oči OŠCZ
Pom oč - DA
zagotavljanje dodatne pom oči,
zaščitni in reševalni ukrepi

požarna straža

poročilo
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3.1.2 Koncept ZIR ob požarih v naravi

nastanek požarne
nevarnosti v
naravi

razglasitev požarne ogroženosti
naravnega okolja

obveščanje GE JGS, Policije, inšp.
služb

organiziranje požarne straže

požarna straža

preklic požarne ogroženosti

preklic požarne straže
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3.2 Uporaba načrta
Načrt se aktivira po prejetem obvestilu o požaru in ob razglašeni požarni
ogroženosti naravnega okolja.
Za operativno izvedbo nalog JGS se uporabljajo operativni gasilski načrti
izvajalcev GE.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
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4 POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI
VIRI
4.1 Pregled organov in organizacij
1. GE organizirane v občinsko gasilsko javno službo.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
2. Druge sile sistema ZRP občine Vrhnika.
P-45 Organigram sil za ZRP v občini Horjul
3. JZ GB Ljubljana je pooblaščena enota za posredovanje ob tehničnih
intervencijah.
Aktivira se tudi po odločitvi vodje intervencije, ko to zahteva zahtevnost
intervencije predvsem na vitalnih objektih in objektih, kjer je potrebna
uporaba lestve.

4.2 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta
1. Oprema GE
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
2. Zaščitno reševalna oprema sil ZRP občine.
P-13 do P- 19 Seznam materialne opreme

4.3 Predvidena finančna sredstva
Finančna sredstva so s proračunom občine Horjul načrtovana za vse izvajalce
nalog ZRP za izvajanje aktivnosti, kot so redna dejavnost, usposabljanja,
opremljanje, vaje, nadomestila plač, stroški udeležbe. Sem sodi tudi pokritje
najnujnejših začetnih stroškov operativnega delovanja enot in služb CZ,
pogodbenih izvajalcev in drugih operativnih sestavov ZRP.
Posebni stroški delovanja sestavov ZRP ob velikih in katastrofalnih nesrečah
ter njihove uničene in poškodovane opreme se pokrivajo iz sredstev rezerv
proračunov občine Horjul in Republike Slovenije oz. iz posebnih sredstev za
delovanje sestavov ZRP ob posamezni nesreči, ki jih zagotavlja Republika
Slovenija.
D–27 Proračun občine Horjul
10
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5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA,
OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA
5.1 Opazovanje nevarnosti
Te naloge organizira JGS ob razglašeni požarni ogroženosti naravnega okolja,
na javnih in drugih prireditvah ter po požaru, v obliki požarne straže.
V skladu z načelom preventive pa je dolžnost vsakega posameznika spremljati
razmere in o dogodku obvestiti ReCO.

5.2 Obveščanje pristojnih organov, služb in oseb
ReCO o dogodku obvesti JGS v skladu z navodilom o obveščanju v primeru
požara v občini Horjul, ki je sestavni del operativnega načrta aktiviranja in
obveščanja GE.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
O obveščanju odgovornih oseb občine Horjul odloča vodja intervencije.
P-1 Seznam vodilnih oseb v občini, ki jih ReCO obvešča o izrednih
dogodkih

5.3 Alarmiranje, obveščanje, informiranje javnosti
5.3.1 Alarmiranje
Alarmiranje se izvaja takoj samo ob velikih požarih na vitalnih objektih in v
naravi, če po presoji vodje intervencije lahko ogrožajo življenja ljudi, živali in
rastlinstva. O naknadnem alarmiranju odloča poveljnik CZ.
P-47 Shema alarmiranja

5.3.2 Obveščanje javnosti
V primeru, da vodja intervencije presodi, da je potrebno takojšnje obveščanje
ogroženega prebivalstva in seznanitev s stanjem, ki je nastalo kot posledica
nesreče ter pripravami in izvajanjem zaščitnih ukrepov obvesti ReCO ter
priporoči zaščitne ukrepe.
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ReCO obvesti pristojne osebe občine Horjul, ki izvajajo obveščanje
prizadetega prebivalstva preko lokalnega radia in TV ter z ozvočenjem z
gasilskih vozil.
D-3 Navodila za ravnanje prebivalcem
P-41 Pregled lokalnih medijev

5.3.3 Informiranje javnosti
Informiranje širše javnosti o posledicah manjših požarov izvaja vodja
intervencije.
O požarih z velikimi posledicami (poškodbe ali smrt ljudi, množični pogin živali
ali velika škoda na objektih, naravi itd) javnost informira poveljnik CZ.
D-5 Navodilo o obveščanju javnosti
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1 Aktiviranja organov vodenja in strokovnih služb
ReCO s prenosom obvestila o požaru aktivira JGS po operativnem načrtu
aktiviranja in obveščanja GE.
O nadaljnjem aktiviranju organov vodenja odločajo vodja intervencije JGS in
odgovorne osebe občine Horjul, ki so bile obveščene o požaru po presoji
vodje intervencije.

6.2 Aktiviranje sil in sredstev za ZIR
Aktiviranje sil in sredstev se izvaja v skladu z načrtom aktiviranja GE v GZ
Horjul.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
V primeru potreb po aktiviranju OŠCZ in drugih sil in sredstev za ZRP se izvaja
aktiviranje po odločitvi poveljnika CZ.
P-45 Organigram sil za ZRP v občini Horjul
P-48 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za ZRP v občini Horjul
P-50 Pregled mobilizacijskih zbirališč ob aktiviranju občinskih enot
in služb ZRP
P-52 Seznam kurirjev
P-53 Vzorec prevzema pozivov
D-2 Navodilo ReCO o obveščanju organov za ZRP v občini Horjul

Načini aktiviranja:
1. Telefon (žični, GSM),
2. Samosklic OŠCZ,
3. Pozivniki (ZARE) – preko ReCO (za GE),
4. Javno alarmiranje,
5. Kurirji CZ,
6. Izvzem/izvoz MTS GE in MTS CZ.
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1 Organi in njihove vloge
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Po tem
zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja
kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.
7.1.1 Državni organi
ReCO po prejemu obvestila o požaru aktivira JGS in v nadaljevanju na
podlagi zahtev vodje intervencije aktivira in obvešča sile ZRP ter odgovorne
osebe občine Horjul.
JZ GB Ljubljana je pooblaščena služba za posredovanje ob vseh nesrečah s
tehničnim reševanjem na območju občine Horjul.
Vodja intervencije odloča o aktiviranju krajevno pristojnega PGD ter
obveščanju odgovornih oseb občine Horjul in poveljnika CZ.
Policijska postaja Ljubljana - Vič sodeluje na intervenciji pri prometni
ureditvi, zavarovanju kraja nesreče in odkrivanju povzročitelja ter identifikaciji
mrtvih.
D-26 Kontaktni podatki - Policijska postaja Ljubljana - Vič in JZ GB
Ljubljana

7.1.2 Občinski organi
Javna gasilska služba izvaja naloge ZRP ob požarih v skladu z operativnim
načrtom aktiviranja in obveščanja GE. Vodja intervencije odloča o obveščanju
odgovornih oseb občine Horjul.
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
Poveljnik CZ aktivira dodatne občinske sile ZRP, na zahtevo vodstva JGS ter
v sodelovanju z vodstvom JGS vodi ZRP.
P-45 Organigram sil za ZRP v občini Horjul
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7.2 Operativno vodenje
Dejavnosti za zaščito in reševanje ob požaru na območju občine Horjul, če
niso potrebne pri intervenciji občinske sile ZRP operativno vodi vodja
intervencije JGS.
V primeru, ko vodja intervencije odloči, da so pri intervenciji potrebne
občinske sile ZRP operativno vodenje ZRP vodi poveljnik CZ občine, ki se za
izvajanje ukrepov posvetuje vodjo intervencije JGS.

7.3 Organizacija zvez
Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se
uporabljajo vsa razpoložljiva telekomunikacijska in informacijska sredstva:
• radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja (ZA-RE)
• elektronska pošta
• javne žične in brezžične zveze (telefon, telefaks, mobitel)
• funkcionalne zveze posameznih gospodarskih in drugih sistemov
(izjemoma, če odpovedo ostale zveze)
• zveze radioamaterjev
• kurirske zveze
• Internet, oziroma Intranet ZiR
P-51 Imenik uporabnikov sredstev zvez ZA-RE
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1 Ukrepi ZRP
Ukrepi ZRP

Dejavnosti
• Fizično in tehnično
zavarovanje lokacije in/ali
območja požara
ZAVAROVANJE
• Preprečitev dostopa
LOKACIJE NESREČE
nepooblaščenim osebam in
sredstvom
• Izklop vodovodnih
inštalacij,
• Izklop plinskih inštalacij,
• Izklop električnih inštalacij,
ZAVAROVANJE
• Izklop ogrevalnih inštalacij
INFRASTRUKTURNIH
in naprav,
NAPRAV IN
• Umik ali drugačno
NAPELJAV
zavarovanje naprav in
napeljav z nevarnimi in
eksplozivnimi snovmi
UMIK PRIZADETEGA Izvedba umika na varno
PREBIVALSTVA
lokacijo po določitvi vodje
intervencije
EVAKUACIJA
Evakuacija občanov
NASTANITEV
IN OSKRBA
ZAŠČITA KULTURNE
DEDIŠČINE

UREJANJE PROMETA

POŽARNA STRAŽA

Izvajalci

Vodja intervencije in JGS

•
•

Vodja intervencije in
JGS,
Pooblaščene strokovne
organizacije

Vodja intervencije

Poveljnik CZ

Nastanitev in oskrba občanov

Poveljnik CZ

Nastanitev in oskrba občanov

Poveljnik CZ
Upravljalci in strokovni
delavci
• Policija
• PGD
• Vodja intervencije
• ReCO
• Radijski mediji
Vzdrževalci cest

Spremljanje ogroženosti
prometnih komunikacij
Izdajanje obvestil in navodil o
ogroženosti in prevoznosti
prometni komunikacij
Zavarovanje neprevoznih
odsekov in označitev obvozov
Urejanje prometa na obvoznih
odsekih (po potrebi)
Ocena potreb za izvedbo
požarne
Straže
Izvajanje vseh nalog požarne
straže
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Policija
Vodja intervencije

PGD
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Ukrepe ob požaru na objektih morajo načrtovati naslednje organizacije s
področja vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, otroškega in
invalidskega varstva, nege starejših občanov:
EVAKUACIJA
• Dom starejših občanov Horjul
• Zdravstveni dom Horjul
• OŠ Horjul
• Vrtec Marjetica

D-28 Načrti zavodov

8.1.1 Nevarnost požarov v naravi
Ukrepi ZRP
PREVENTIVNI
PREGLEDI
NARAVNEGA
OKOLJA

Dejavnosti

Izvajalci

Obhodi, pregledi, opazovanje

PGD

8.2 Naloge ZRP
8.2.1 Požar v objektu ali naravi
Naloge ZRP
REŠEVANJE LJUDI
in
ŽIVALI

Dejavnosti
Reševanje iz objektov in
območij
Reševanje iz višin iz objektov

•

PRVA POMOČ
in
PRVA
VETERINARSKA
POMOČ

•

Prva pomoč prizadetim na
območju požara
Prevoz ranjenih in
poškodovanih do bolnice

Prva veterinarska pomoč
živalim
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Izvajalci
•
•

JGS
CZ

•
•
•

JGS
GB Ljubljana
Ekipa planincev

•

Enote prve pomoči CZ
občine Horjul
Zdravstvena reševalna
služba

•

Veterinarske organizacije
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GAŠENJE
POŽAROV

REŠEVANJE
PREMOŽENJA

Skladno s pravili gasilske stroke
in
Operativnim načrtom
aktiviranja in obveščanja GE
Reševanje vrednejših
predmetov in premoženja iz
objektov ali območja požara
Umik premoženja na varno
lokacijo
Evakuacija premoženja
Prva pomoč poškodovanim
gasilcem
• Oskrba gasilcev s prehrano
• Oskrba gasilskih vozil z
gorivom
Oskrba z dodatnimi silami
•

OSKRBA
GASILSKO
REŠEVALNIH
ENOT

Intervencijska popravila
gasilske
Tehnike
Varovanje objektov in območja
VAROVANJE
nesreče pred razširitvijo požara,
PREMOŽENJA
možnostmi eksplozij in drugih
PRED POŽAROM
verižnih nesreč
IZVAJANJE DRUGIH Zagotavljanje gradbene
SPLOŠNO
mehanizacije in druge tehnične
REŠEVALNIH
opreme za reševanje
NALOG
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•

JGS

•
•

JGS
CZ

Vodja intervencije
•
•
•

JGS in OŠCZ
CZ
Poverjeniki CZ

•

Zdravstvena reševalna
služba

•
•

GZ Horjul
OŠCZ

•
•

GZ Horjul in OŠCZ
ReCO

Pogodbeni izvajalci

•
•

Vodja intervencije
JGS

Poveljnik CZ in OŠCZ
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA OPREMA
•

•

•

Občani so dolžni spoštovati prepovedi kurjenja in sežiganja ob razglašeni
ogroženosti naravnega okolja pred požari, ob požaru pa upoštevati
napotke za občane in izvajati osnovne ukrepe varstva pred požarom po
svojih močeh.
Fizično nepoškodovani in neprizadeti ljudje so ob požaru dolžni takoj
pristopiti k zaščiti in reševanju po svojih močeh. Če ugotovijo, da sami
tega ne zmorejo morajo poiskati pomoč.
Pri organiziranem vključevanju občanov v izvajanje nalog ZRP le ti
upoštevajo navodila vodje intervencije in drugih vodstvenih organov ZRP.
Opravljajo lahko le manj zahtevne in enostavne naloge ZRP.

Navodila prebivalcem za ravnanje ob požaru se nahajajo tudi na internetni
strani URSZiR.
D-23 Napotki prebivalcem ob požarih na objektih in v naravi
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10 OCENJEVANJE ŠKODE
Ocena škode ob požarih se nanaša predvsem na oceno nastale škode na
objektih, v naravnem okolju, napravah, komunikacijah in stroškov nastalih ob
posredovanju sil ZRP.
V primeru znanega povzročitelja in povzročitelja iz malomarnosti se stroški
zaračunavajo povzročitelju.
D-24 Metodologija za ocenjevanje škode
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11 RAZLAGA POJMOV IN KRAJŠAV
JGS
GZ
GE
PGD
CZ
OŠCZ
URSZR
GB Lj
ReCO
ZRP
OKC PU
ZIR
ZRP
ZARE
MTS

Javna gasilska služba
Gasilska zveza Horjul
Gasilske enote
Prostovoljno gasilsko društvo
Civilna zaščita
Štab CZ občine Horjul
Uprava RS za zaščito in reševanje
Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana
Regijski center za obveščanje
Zaščita, reševanje in pomoč
Operativno komunikacijski center policijske uprave
Zaščita in reševanje
Zaščita, reševanje in pomoč
Sistem zvez zaščite in reševanja
Materialno tehnična sredstva
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
12.1 Priloge
P-1 Seznam vodilnih oseb v občini, ki jih ReCO obvešča o izrednih dogodkih
P-13 do P- 19 Seznam materialne opreme
P-41 Pregled lokalnih medijev
P-45 Organigram sil za ZRP v občini Horjul
P-47 Shema alarmiranja
P-48 Vzorec odredbe o aktiviranju
P-50 Pregled mobilizacijskih zbirališč ob aktiviranju občinskih enot in služb
ZRP
P-51 Imenik uporabnikov sredstva zvez ZA-RE
P-52 Seznam kurirjev
P-53 Vzorec prevzema pozivov

12.2 Dodatki
D-2 Navodilo ReCO o obveščanju organov za ZRP v občini Horjul
D-3 Navodila za ravnanje prebivalcem
D-5 Navodilo o obveščanju javnosti
D-21 Operativni načrt gasilskih enot v občini Horjul
D-23 Napotki prebivalcem ob požarih na objektih in v naravi
D-24 Metodologija za ocenjevanje škode
D-26 Kontaktni podatki - Policijska postaja Ljubljana - Vič in JZ GB Ljubljana
D–27 Proračun občine Horjul
D-28 Načrti zavodov
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