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1 UVOD IN PREDSTAVITEV  

 
Načrt dejavnosti je izdelan z namenom, da županu občine Krško, Občinski upravi občine Krško in 
poveljniku CZ občine Krško zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti iz lastne pristojnosti, ob 
izrednih pogojih dela v primeru naravnih in drugih nesreč na območju občine Krško in širše. 
 
S tem načrtom so določeni nosilci nalog, organizacija delovanja in način izvedbe nalog ter 
potrebna materialna, finančna in druga sredstva za izvajanje nalog. Ta načrt je dodatek k načrtom 
zaščite in reševanja v občini Krško.  
 
Občina Krško ureja dejavnosti javnega pomena na podlagi zakona o lokalni samoupravi in 
področnih zakonov iz dejavnosti in konkretnih odločitev župana v primeru naravnih ali drugih 
nesreč.  
 
Delo občinske uprave občine Krško vodi in usmerja župan in direktorica občinske uprave. 
 
O aktiviranju občinskih načrtov zaščite in reševanja za posamezno vrsto nevarnosti ali nesreče 
odloča poveljnik CZ občine Krško. 
 
Glede na vrsto naravne in druge nesreče je potrebno izvajati zaščitne ukrepe, ki so v posamezni 
nesreči predvideni s posebnim občinskim načrtom zaščite in reševanja.  
 
Sedež Občinske uprave občine Krško je na naslovu Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Del nalog 
iz pristojnosti krajevnih skupnosti se izvaja na sedežih le-teh. Krajevne skupnosti v občini Krško so: 

- KOPRIVNICA, Koprivnica 24, 8282 Koprivnica pri Brestanici 
- SENOVO, Titova cesta 106, 8281 Senovo, 
- BRESTANICA, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica, 
- ROŽNO – PRESLADOL, Rožno 62, 8280 Brestanica, 
- ZDOLE, Zdole 29 c, 8272 Zdole 
- KRŠKO MESTO, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, 
- DOLENJA VAS, Dolenja vas pri Krškem 53, 8270 Krško, 
- SPODNJI STARI GRAD – SPODNJA LIBNA, Spodnji Stari Grad 64, 8270 Krško, 
- GORA, Gora 31, 8270 Krško, 
- VELIKI TRN, Veliki Trn 18, 8270 Krško, 
- RAKA, Raka 40, 8274 Raka, 
- LESKOVEC, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, 
- SENUŠE, Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem, 
- KRŠKO POLJE, Drnovo 29, 8273 Leskovec pri Krškem, 
- VELIKI PODLOG, Veliki Podlog 60, 8273 Leskovec pri Krškem, 
- PODBOČJE, Podbočje 70, 8312 Podbočje. 
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2 OBSEG NAČRTOVANJA 

 
Objekti in dejavnosti, ki predstavljajo vire tveganja v neposredni okolici Občine Krško oziroma z 
možnim vplivom na izvajanje dejavnosti so: 
 
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO  

 
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je na levem bregu Save in je oddaljena od Občine Krško 3 km. 
NEK je tlačnovodna elektrarna (PWR1) s toplotno močjo reaktorja 2000 MW, v katerem je 121 
gorivnih elementov. Električna moč na pragu elektrarne je 696 MW. Elektrarna je priključena na 
400 kV in 110 kV električno omrežje.  
 
Ob jedrski nesreči v NEK je stopnja ogroženosti največja v bližnjem območju (to je od nekaj km do 
10 km), v večji oddaljenosti pa je odvisna od vremenskih razmer. Glede na število in zanesljivost 
varnostnih sistemov v jedrski elektrarni je verjetnost nastanka nesreče, ki bi pomenila nevarnost za 
prebivalstvo, izredno majhna. 
 
PROMETNA INFRASTRUKTURA  
 
V neposredni bližini Občine Krško ni drugih večjih industrijskih obratov, ki bi zaradi svoje dejavnosti 
ogrožali nemoteno izvajanje delavnosti Občine Krško, le-to pa je lahko moteno zaradi nesreče na 
cesti Zidani most – Drnovo, na cesti skozi staro mestno jedro ali na železniški progi Zidani most – 
Dobova. Vir nevarnosti predstavljajo prevozna sredstva, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem in 
železniškem prometu. 
 
POPLAVNA OGROŽENOST 
 
Sedež Občine Krško je v neposredni bližini Save. Z regulacijo njenega toka je zmanjšan vpliv 
poplav na lokacijo sedeža, lahko pa je zaradi poplavljanja manjših vodotokov zaposlenim otežen 
dostop do sedeža. 
 
POTRESNA OGROŽENOST  
 
Lokacija sedeža Občine Krško je na območju od V – VII stopnje potresne ogroženosti po EMS 
lestvici, kar pomeni, da lahko pričakujemo potres, ki bo imel za posledico odpadanje ometa, 
razpoke v zidovih, in podobno. 
 
POŽARNA OGROŽENOST  
 
Za primer zaščite in reševanja v primeru požara v objektu ali v neposredni bližini se uporablja 
Požarni red Občine Krško. 
 
OGROŽENOST ZARADI NEVARNOSTI PRENOSA KUŽNIH BOLEZNI LJUDI  
 
Ob razglasitvi epidemije ali pandemije je ogroženost za prenos kužnih bolezni ob vsakem stiku 
med ljudmi. Za omejevanje prenosa posamezne kužne bolezni se odredijo specifični zaščitni 
ukrepi. 
 
RAVNANJE OB NASTANKU NESREČE 
 
V primeru, da potrebujemo pomoč ali opazimo nesreče in je sami ne moremo odpraviti, pokličemo 
Regijski center za obveščanje Brežice na številko 112 in povemo: 

- kdo kliče, 

                                                
1 PWR - Pressurized Water Reactor, moderirana in hlajena z navadno vodo, voda v reaktorju ne vre. 
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- kaj se je zgodilo, 
- kje se je zgodila nesreča, 
- kdaj se je zgodila nesreča, 
- koliko je ponesrečenih, 
- kakšne poškodbe imajo, 
- kakšne so okoliščine na mestu nesreče, 
- kakšno pomoč potrebujemo. 

 
S temi postopki se seznanijo vsi zaposleni v Občinski upravi občine Krško, da v primeru 
nesreče lahko ustrezno in pravočasno ukrepajo. 
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NOSILCI NALOG 

2.1 Občinski svet občine Krško 

- sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog 
župana,  

- sprejme program varstva pred požarom,  
- sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je sestavni del 

proračuna Občine Krško za posamezno leto,  
- sprejme letni načrt varstva pred požarom, ki je sestavni del proračuna Občine Krško 

za posamezno leto,  
- ustanavlja javne službe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

določa njihove pristojnosti in odgovornosti v občinskem sistemu,  
- ustanavlja informacijski in logistični center,  
- odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,  
- spremlja uresničevanje programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

sprejema poročila o realizaciji letnih načrtov ob sprejemanju zaključnega računa 
proračuna občine za določeno leto. 
 

2.2 Župan občine Krško 

- določa in predlaga občinskemu svetu v sprejem program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- določa in predlaga občinskemu svetu v sprejem program varstva pred požarom in 
letni načrt varstva pred požarom, 

- občinskemu svetu, v zaključnem računu proračuna občine za preteklo leto, poroča 
o realizaciji programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v občini Krško,  

- skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ocen ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,  

- določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami občine Krško,  

- imenuje poveljnika Civilne zaščite občine Krško in štab Civilne zaščite občine Krško, 
- imenuje poverjenike Civilne zaščite v krajevnih skupnostih, 
- imenuje gasilskega poveljnika občine in občinsko gasilsko poveljstvo, 
- imenuje odbor za načrtovanje in razpolaganje s sredstvi požarne takse,  
- predlaga razporeditev prebivalcev na dolžnosti v Civilni zaščiti ter po potrebi odreja 

uresničevanje materialne dolžnosti prebivalcev, 
- zagotavlja vključevanje javnosti pri sprejemanju načrtov zaščite in reševanja za 

posamezne vrste nesreč, 
- vodi aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ob ogrožanjih in večjih nesrečah ter 

odreja odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
- skrbi za izvajanje ukrepov in nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih 

in drugih nesreč, zahteva in organizira pomoč pri izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči ter zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, 

- odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev zaradi naravnih in drugih 
nesreč ter koordinira ukrep evakuacije ob nesreči v jedrski elektrarni v skladu z 
odredbo Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, 

- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih 
ukrepih,  

- odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v 
začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe, če njihove začasne nastanitve ni 
mogoče rešiti drugače, 
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- ugotavlja povečano požarno ogroženost na območju občine ter določa posebne 
ukrepe za varstvo pred požarom v skladu z razglasitvijo nevarnosti, 

- sprejema načrte zaščite in reševanja,  
- določa in imenuje organ za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja, 
- lahko določi obvezno izdelavo načrta zaščite in reševanja gospodarski ali drugi 

družbi, ki po občinski oceni ogroža bivalno ali drugo okolje,  
- daje soglasja na načrte zaščite in reševanja gospodarskih družb, pred odobritvijo 

dejavnosti in pridobivanja uporabnega dovoljenja, kadar pri tem uporabljajo, 
skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi ali upravljajo z infrastrukturnimi elementi, ki 
lahko ogrozijo bivalna in druga okolja, 

- določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč,  
- določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil 

zaščite, reševanja in pomoči,  
- določa izvajalce javne službe,  
- sklepa o ustanovitvi občinskih enot in imenuje poveljnika ter njegove namestnike,  
- sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,  
- sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na 

področju zaščite, reševanja in pomoči,  
- sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,  
- zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje 

osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrti in zakonom,  
- podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,  
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

 

2.3 Poveljnik Civilne zaščite občine Krško 

- vodi delo štaba za Civilno zaščito občine Krško ter štabnih služb,  
- odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje,  
- vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,  
- predlaga županu aktiviranje sil zaščite, reševanja in pomoči, 
- skrbi za pripravljenost in usklajeno delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite, 
- med ogrožanjem in nesrečo odreja omejitve določene s pooblastili po zakonu, 
- odločitve za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči 

usklajuje s smernicami župana in odredbami nadrejenega poveljnika Civilne zaščite 
v skladu z zakonom,  

- sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

- po potrebi za posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči odreja vodje 
intervencije, 

- zahteva pomoč v silah in opremi od nadrejenih organov vodenja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,   

- skrbi za verodostojna poročila o izvedenih aktivnostih in nalogah zaščite, reševanja 
in pomoči od začetka aktiviranja do zaključka intervencije,  

- odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči v lasti Občine 
Krško,  

- skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil zaščite, reševanja in pomoči,  
- koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v občine Krško,  
- predlaga imenovanje članov občinskih štabov in poverjenikov civilne zaščite,  
- predlaga županu organizacijo in delovanje občinske uprave, javnih služb in sil 

zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo 
povzročajo naravne in druge nesreče,  



Načrt dejavnosti občine Krško 

 

10/20 

- določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,  
- usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja 

in načrtov za opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči,  
- javno predstavlja načrte zaščite in reševanja,  
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v občini Krško,  
- izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan. 

 

2.4 Kabinet župana 

- opravlja organizacijska in administrativno - tehnična opravila za potrebe župana, 
podžupanov in direktorice, 

- koordinira delo oddelkov občinske uprave, 
- načrtuje in organizira informiranje javnosti, 
- organizira in izvaja protokolarne zadeve, 
- opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva. 

 

2.5 Služba za splošne in pravne zadeve 

- nudi pravno podporo za občinske organe in občinsko upravo, 
- izvaja naloge s področja glavne pisarne, 
- opravlja administrativne naloge s področja občinskega sveta ter drugih organov 

občine, 
- izvaja naloge s področja kadrovskih zadev, 
- izvaja naloge s področja oskrbe organov občine in občinske uprave. 

 

2.6 Oddelek za družbene dejavnosti 

- izvaja naloge s področja predšolske vzgoje, 
- izvaja naloge s področja izobraževanja, 
- opravlja naloge s področja socialnega varstva, 
- opravlja naloge s področja osnovnega zdravstva in lekarništva, 
- opravlja naloge s področja kulture in tehnične kulture, 
- opravlja naloge s področja športa, 
- opravlja naloge s področja dela z mladimi, 
- naloge s področja investicij. 

 

2.7 Oddelek za gospodarske dejavnosti 

- opravlja naloge s področja podjetništva, malega gospodarstva in obrti, 
- opravlja naloge s področja kmetijstva, 
- opravlja naloge s področja turizma, 
- opravlja naloge s stanovanjskega področja, 
- opravlja naloge s področja poslovnih objektov, namenjenih za dejavnost, 
- skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja gospodarskih dejavnosti 

plakatiranja in tržnične dejavnosti. 
 

2.8 Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja 

- opravlja naloge s področja umeščanja prostorskih ureditev,  
- opravlja naloge priprave občinskega prostorskega načrta občine Krško, 
- opravlja naloge s področja priprave prostorskih aktov, 
- opravlja naloge s področja varstva okolja, 
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- opravlja naloge s področja sodelovanja pri državnih prostorskih načrtih, 
- opravlja naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Krško, 
- opravlja naloge s področja upravljanja s stavbnimi zemljišči, 
- opravlja naloge s področja komunalnega prispevka. 

 

2.9 Oddelek za gospodarsko infrastrukturo 

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pripravlja predpise, podeljuje koncesije, izdeluje 
razvojne programe, vodi investicije, nadzira in upravlja s premoženjem, za naslednje 
obvezne in izbirne gospodarske javne službe: 

- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki, 
- javna snaga in čiščenje javnih površin, 
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
- oskrba z industrijsko in požarno vodo, 
- vzdrževanje občinskih javnih cest, s prometno signalizacijo in z zimsko službo, 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,  
- gradnja in upravljanje širokopasovnih povezav, 
- oskrba s plinom, 
- urejanje javnih parkirišč, 
- javna razsvetljava v naseljih, 
- javni potniški promet. 

 

2.10 Oddelek za javne finance in proračun 

- opravlja naloge s področja proračuna, 
- opravlja naloge s področja finančnega poslovanja, 
- opravlja naloge s področja računovodskih in knjigovodskih nalog za potrebe 

občinske uprave, 
- opravlja naloge s področja dohodkovne politike, 
- koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega 

proračuna. 
 

2.11 Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev 

- izvaja postopke javnega naročanja in ostale naloge po zakonu, ki urejajo javno 
naročanje za vse notranje organizacijske enote, 

- opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil, 
- opravlja naloge za pridobivanje EU sredstev iz centralnih programov EU. 

 

2.12 Medobčinski inšpektorat Skupni prekrškovni organ  

OBČINSKO REDARSTVO opravlja naloge s področja cestno prometnih pravil, zlasti 
mirujočega prometa in meritev hitrosti, nadzora javnega reda in miru ter nadzor živali v 
skladu z zakonodajo ter izvajanje preventivnih akcij in drugih aktivnosti v sodelovanju z 
drugimi organi ali samostojno v skladu z zakonodajo. Izvaja tudi druge, z občinskimi odloki 
določene naloge.  

 
OBČINSKA INŠPEKCIJA opravlja:  
- nadzor nad občinskimi cestami in drugimi javnimi površinami v lasti občine (varnost, 
zagotavljanje preglednosti križišč, posegi v cestišče in varovalni pas občinskih cest, 
ustreznost prometne signalizacije, vzdrževanje cest ipd.), 
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- nadzor nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov, 
- nadzor izpustov komunalnih odpadnih voda,  
- nadzor nad zagotavljanjem pitne vode, 
- nadzor nad oglaševanjem in plakatiranjem, 
- nadzor nad spoštovanjem občinskih simbolov, 
- nadzor nad objekti javne razsvetljave,  
- nadzor nad enostavnimi objekti in druga področja. 
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3 ZUNANJI IZVAJALCI NALOG 

3.1 Poklicna gasilska enota Krško 

- izvaja javno gasilsko službo na območju občine Krško,  
- izvaja ostale naloge zaščite in reševanja iz pristojnosti GEŠP (gasilska enota 

posebnega pomena). 

3.2 Gasilska zveza Krško 

- izvaja javno gasilsko službo na območju občine Krško,  
- izvaja ostale naloge zaščite in reševanja po odločitvi poveljnika CZ občine Krško. 

3.3 Zdravstveni dom Krško 

- izvaja zdravstveno oskrbo na primarni ravni na območju občine Krško, 
- izvaja nujno medicinsko pomoč, 
- nudi svetovanje iz področja zdravstva. 

3.4 Lekarna Krško 

- izvaja lekarniško službo na območju občine Krško v okviru osnovne zdravstvene 
dejavnosti.  

3.5 Kostak Krško, d.d. 

- izvaja komunalno dejavnost na območju občine Krško, ki obsega: 
o odvoz in predelavo odpadkov, 
o odvoz nevarnih snovi, 
o zagotavljanje pitne vode, 
o zagotavljanje požarne vode, 
o vzdrževanje cest in svoje pristojnosti, 
o izvajanje zimske službe, 
o tehnični posegi na javni infrastrukturi, 
o pogrebna služba, 

- izvaja ostale interventne naloge zaščite in reševanja po odločitvi poveljnika CZ 
občine Krško. 

3.6 Center za socialno delo Posavje - Krško 

- izvaja naloge socialnega varstva ranljivih skupin na območju občine Krško, 
- izvaja program pomoči na domu na območju občine Krško, 
- izvaja psihosocialno pomoč prizadetim v nesreči. 

3.7 Rdeči križ Slovenije Območno združenje Krško 

- izvaja pomoč na domu na območju občine Krško, 
- organizira krvodajalske akcije, 
- izvaja poizvedovalno dejavnost, 
- izvaja naloge prve pomoči po odločitvi poveljnika CZ občine Krško, 
- izvaja psihosocialno pomoč prizadetim v nesreči. 

3.8 Dom starejših občanov Krško 

- izvaja institucionalno varstvo starejših oseb po programu, 
- izvaja oskrbo s prehrano v povezavi s programom pomoči na domu. 

3.9 Rudar Senovo 

- izvaja naloge upravitelja večstanovanjskih zgradb. 

3.10 Osnovne šole na območju občine Krško 

- izvajajo naloge osnovnega izobraževanja, vzgoje in varstva otrok, 
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- zagotavljajo oskrbo s prehrano, skladno z odločitvijo župana ali poveljnika CZ 
občine Krško, 

- zagotavlja prostore za začasno nastanitev prizadetih v naravnih in drugih nesrečah, 
kadar je to potrebno. 

3.11 Vrtec Krško 

- izvaja naloge predšolskega izobraževanja, vzgoje in varstva otrok.  

3.12 Drugi javni zavodi, društva in organizacije 

- izvajajo naloge skladno s svojo dejavnostjo na območju občine Krško,  
- izvajajo dodatne naloge po odločitvi župana ali poveljnika CZ občine Krško oziroma 

naloge po pogodbi o opravljanju nalog zaščite in reševanja v okviru dejavnosti za 
katero so ustanovljeni 

- prostovoljce, ki niso organizirani v sklopu javnih zavodov, društev in organizacij in 
se kot taki prijavijo Občinski upravi Občine Krško, jih le-ta napoti na ustrezno 
organizacijo, ki jih vključi v svojo dejavnost. 
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4 ORGANIZIRANOST DELOVANJA  

4.1 Načela zaščite, reševanja in pomoči 

Zaščita, reševanje in pomoč ob pojavu naravnih in drugih nesreč se organizirajo v skladu s temi 
načeli: 

• Vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče ogroženo 
njegovo življenje, zdravje ali premoženje. 

• Ob nesreči imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi 
zaščitnimi in reševalnimi dejavnostmi. 

• Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. 
• Občina pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s svojimi 

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

• Občina uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje 
sile in sredstva. Kadar zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti sile in sredstva 
občine niso zadostni ali niso zagotovljene med sosednjimi občinami, regija zagotavlja 
uporabo sil in sredstev s širšega območja. 

• Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave. 
• Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba ukrepati hitro in 

učinkovito. Zato morajo biti sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirane, opremljene in 
usposobljene tako, da se na nesrečo lahko odzovejo v najkrajšem možnem času. 

• Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, občine in drugih izvajalcev nalog 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Regija in občina morata zagotoviti, da 
je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno 
o nevarnostih.  

 

4.2 Izvajanje dejavnosti 

Občinska uprava v času izrednih pogojev delovanja zagotavlja izvajanje javnih služb v sodelovanju 
z zunanjimi izvajalci iz 3. poglavja tega načrta. V primeru izrednih razmer javne službe v čim 
krajšem času preidejo v način delovanja, ki jih omogoča trenutna ogroženost ali stanje po nesreči. 
Cilj je, da vse službe in organizacije izvajajo svoje dejavnosti v najširšem možnem obsegu, 
učinkovito in v skladu z ustanovitvenim aktom. 
 
Koordinacijo izvajanja dejavnosti in nalog izvaja štab Civilne zaščite občine Krško, ki redno poroča 
županu, poveljniku CZ občine Krško in direktorici Občinske uprave občine Krško. Poročanje je 
enkrat dnevno, ob nastopu novih dejstev, nevarnosti ali s strani države odrejenih ukrepov pa ob 
nastopu le teh. Končno poročilo je potrebno izdelati v roku 5 delovnih dni po zaključku intervencije. 
V poročilu se poroča tudi o prvi oceni morebitne škode. 
 
Župan ali direktorica Občinske uprave občine Krško lahko odredi določene naloge in zaščitne 
ukrepe za zaposlene v občinski upravi. Naloge in ukrepi so lahko uporaba zaščitne opreme na 
delovnem mestu, umik z delovnega mesta, evakuacija iz zgradbe, preselitev na rezervno lokacijo, 
podporno administrativno delo v štabu CZ občine Krško in pomoč pri posredovanju informacij 
občanom, kadar je potrebno zagotoviti telefonsko številko za pomoč in svetovanje občanom ali 
obveščanje na drug, lokalno običajen način (raznos letakov, raznos obvestil po oglasnih deskah po 
krajevnih skupnostih ali naseljih). 
 

4.3 Organiziranost zvez 

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos 
podatkov in komuniciranje med organi vodenja, Občinsko upravo občine Krško, izvajalci 
dejavnosti, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po 
obstoječih povezavah in sicer: 
 občinski intranet, 
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 elektronska pošta, 
 radijske zveze (ZA-RE in TETRA), 
 sistemih javne stacionarne telefonije, 
 radioamaterske zveze za prenos podatkov (Radioklub Krško SP3JPQ), 
 mobilne telefonije, 
 internetu/svetovni splet in  
 telefaks. 
 
 
Nosilec upravljanja z razpoložljivimi občinskimi zvezami je Služba za splošne in pravne zadeve in 
enota za zveze v službi podpore pri štabu CZ občine Krško, kadar je ta aktivirana. Vsi uporabniki 
občinskih zvez so dolžni spoštovati načela o uporabi in prioritetah v prometu radijskih zvez. 
V štabu CZ občine Krško zagotavlja zveze po sistemu TETRA član štaba, ki je pripadnik Policije. 
 
V primeru uporabe radijskih zvez ZA-RE je je od ReCO Brežice potrebno pridobiti prosto radijsko 
frekvenco. 
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5 SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ TER VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

5.1 Materialno - tehnična sredstva za izvajanje načrta 

Za izvajanje nalog v izrednih razmerah se uporabijo obstoječa sredstva, ki jih organizacije 
uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti v mirnodobnem času in se zagotavljajo na podlagi 
predpisanih meril za posamezno organizacijo.  
 
O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe enot in služb CZ ter drugih sil za 
zaščito in reševanje odloča poveljnik CZ občine Krško oziroma njegov namestnik.  
 
Materialno-tehnična sredstva za izvajanje nalog so poleg potrebnih sredstev za izvajanje 
dejavnosti nosilca dejavnosti še:  

– osebna in skupinska zaščitna in reševalna oprema ter orodja za delovanje sil za ZRP ter 
– objekti. 

 
Potrebna materialno-tehnična sredstva zagotavljajo (nabavljajo, skladiščijo, vzdržujejo, 
distribuirajo, itd.) nosilci dejavnosti. Samozadostnost s posebno opremo in vrsta posebne opreme 
je opredeljena v posameznih občinskih načrtih zaščite in reševanja. 
 

5.2  Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 

Finančna sredstva se načrtujejo za: 
 stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge sile za 

zaščito, reševanje in pomoč), 
 stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme, 
 stroške dodatnega usposabljanja enot in služb,  
 materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo, material in intervencijska 

dodatna oprema) in, 
 stroške izvedbe ukrepov. 

 
Finančna sredstva za delovanje Občinske uprave občine Krško in enot zaščite in reševanja iz 
občinske pristojnosti so opredeljena v proračunu občine Krško za posamezno leto.  
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6 ZAŠČITNI UKREPI 

 

6.1 Zaščitni ukrepi zaščite reševanja in pomoči ob potresu 

Za primer potresa in drugih posledic, ki jih potres lahko povzroči se načrtujejo naslednji 
ukrepi: 

 evakuacija zaposlenih in obiskovalcev iz zgradbe, 
 preprečitev nastanka verižnih nesreč. 

 
Osnovna navodila ob potresu: 

 zaščito poiskati pod masivnimi mizami, klopmi, med podboji vrat, 
 ne zadržujemo se na stopnišču, ne uporabljamo dvigal, 
 ne zadržujemo se v bližini oken in drugih steklenih površin, 
 na prostem se oddaljujemo od poslopij, električnih daljnovodov in drugih naprav. 

 
Osnovna navodila po potresu: 

 ohranimo mirnost in zbranost, 
 pogasimo kakršenkoli ogenj ter izključimo električni tok, zapremo glavne ventile 

vodovodnih instalacij, 
 če se praši, uporabimo priročno zaščitno sredstvo (robec ali krpo in jo zavežemo 

okoli nosu in ust), 
 poskrbimo za poškodovane in pričnemo z nudenjem pomoči ranjenim in 

poškodovanim, 
 zapustimo stavbo, umaknemo se po najvarnejši evakuacijski poti, 
 na zbirnem mestu pred zgradbo poskrbimo za ranjene in poškodovane. 

 

6.2 Zaščitni ukrepi zaščite reševanja in pomoči ob nesreči z nevarnimi snovmi 

 
Za primer nesreče z nevarnimi snovmi in drugih posledic, ki jih nesreča lahko povzroči se 
načrtujejo naslednji ukrepi: 

 evakuacija iz zgradbe, v kolikor se nesreča z nevarnimi snovmi zgodi v zgradbi, 
 zaklanjanje v zgradbi, v kolikor se nesreča z nevarnimi snovmi zgodi v neposredni 

okolici zgradbe, 
 evakuacija na ustrezno lokacijo glede na vrsto nesreče in nevarne snovi, ki bi se ob 

nesreči sprostile.  

6.3 Zaščitni ukrepi zaščite reševanja in pomoči ob poplavi  

 
Za primer poplave, se načrtujejo naslednji ukrepi: 

 evakuacija iz zgradbe, v kolikor je zaradi poplave ogrožena zgradba sedeža Občine 
Krško. 

 
Evakuacija iz objekta poteka na osnovi načrtov in oznak evakuacijskih poti, določenih v 
Požarnem redu, ki so izobešeni v zgradbi.  
 
Potek evakuacije iz zgradbe 
 
Za evakuacijo iz zgradbe sedeža Občine Krško se uporablja načrt evakuacije, ki je del 
Požarnega reda Občine Krško. Pri evakuaciji: 
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 zaposleni zapuščajo pisarne po označenih evakuacijskih poteh in se pomikajo proti 
izhodom, 

 zaposleni, ki so zapustili zgradbo na drug način, varno pridejo na zbirni prostor, kjer 
se zberejo vsi zaposleni. Preveri se število evakuiranih in vodji intervencije poda 
poročilo o številu oseb, ki so ujete v zgradbi. 
 

Za pravilno izvedbo in preverjanje postopkov ob evakuaciji iz zgradbe je potrebno vsaj 
enkrat letno izvesti praktični preizkus evakuacije. 
 

6.4 Zaščitni ukrepi zaščite reševanja in pomoči ob jedrski ali radiološki nesreči 

 
Zaščitni ukrepi so ukrepi preprečevanja ali zmanjšanja izpostavljenosti posameznikov 
virom sevanja. Posamezne zaščitne ukrepe na državni ravni odredi poveljnik CZ RS. 
 
Izvajanje zaščitnih ukrepov na območjih okoli NEK (3,10 in 25 km) vodi poveljnik CZ za 
Posavje na podlagi odredb poveljnika CZ RS. Vrsta in način izvajanja ukrepov sta odvisna 
od razglašene stopnje nevarnosti in oddaljenosti od lokacije ogrožanja. Ukrepi se izvajajo 
na območju občine Krško v sodelovanju med poveljnikom CZ občine Krško in poveljnikom 
CZ za Posavje. 
Ob jedrski nesreči v NEK se na območju občine Krško v 10 km pasu načrtujejo sledeči 
zaščitni ukrepi in naloge: 

a) zaklanjanje,  
b) zaužitje tablet kalijevega jodida, 
c) evakuacija. 

a) Zaklanjanje 

Zaklanjanje je zadrževanje oseb v zaprtih prostorih ob izrednem dogodku, da se izognejo 
dozam zaradi zunanje obsevanosti in vnosa. Zaprti prostor je lahko zaklonišče in tudi 
običajna zgradba z zaprtimi okni in izklopljeno ventilacijo. Zaklanjanje traja do 24 ur.  
Zaklanjanje bi v zgradbi sedeža Občine Krško izvedli tako, da se bi vsi zaposleni nahajali v 
zgradbi ter zaprli vsa okna in ugasnili prezračevalne sisteme. 

b) Zaužitje tablet kalijevega jodida 

Zaužitje tablet kalijevega jodida oz. jodna profilaksa je zaužitje stabilnega joda pred 
nastankom jedrske ali radiološke nesreče ali neposredno ob njenem nastanku z namenom 
zaščititi ščitnico pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnega joda. 
 
O zaužitju tablet kalijevega jodida odloča Poveljnik CZ RS. Za primer jedrske nesreče v 
NEK ima Občina Krško tablete na zalogi in pripravljene za zaužitje. Tablete prejmejo 
zaposleni, ki niso dopolnili 40 let in so s tem upravičeni do prejema tablet kalijevega 
jodida. Tablete kalijevega jodida se nahajajo v pisarni svetovalca za zaščito in reševanje, 
ki ima dostop do tablet in po potrebi tablete razdeli. Podatek o starosti zaposlenih pridobi v 
kadrovski službi.  

c) Evakuacija v primeru jedrske nesreče 

Evakuacija je začasen in organiziran umik ljudi z določenega območja. Na območjih, kjer 
je evakuacija odrejena, se morajo prebivalci preseliti v določenem času in na način, kot je 
to določeno z načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.  
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V primeru evakuacije bi dejavnost Občinske uprave občine Krško izvajali v okrnjenem 
obsegu na rezervni lokaciji. O načinu in izvedbi dela na rezervni lokaciji, bi Občinska 
uprava občine Krško izdelala posebno navodilo. 
 

6.5 Zaščitni ukrepi zaščite reševanja in pomoči ob epidemiji oz. pandemiji nalezljivih 
bolezni pri ljudeh 

Posebni ukrepi pri pojavu nalezljivih bolezni ljudi so: 
- osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje in poseben prevoz bolnikov; 
- cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita z zdravili (kemoprofilaksa); 
- dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija; 
- drugi posebni ukrepi. 
 

Osamitev  

Osamitev (izolacija) je ukrep, ki ga določi lečeči zdravnik, NIJZ ali OE NIJZ zbolelemu za nalezljivo 
boleznijo, z namenom, da se omeji svobodno gibanje, kadar to lahko povzroči neposreden ali 
posreden prenos bolezni na druge osebe. Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje 
kužnosti bolnika se določi vrsta osamitve, ki lahko poteka na bolnikovem domu, v bolnišnici ali pa 
za ta namen posebej določenem prostoru. Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor traja 
kužnost.  
 

Karantena 

 
Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določi obvezne zdravstvene preglede 
zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom ki je zbolel za kugo ali 
virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) v času njegove kužnosti. Karanteno odredi 
minister, pristojen za zdravje, na predlog NIJZ. 
 
Drugi ukrepi 
 
V določenih primerih nalezljivih bolezni se za širjenje bolezni lahko uporabljajo tudi ukrepi s 
katerimi se ugotavlja prisotnost znakov bolezni. Eden od takih je izvajanje ukrepa merjenja telesne 
temperature, ki ga izvajajo posamezniki, usposobljeni za nudenje prve pomoči. Ukrep se lahko 
izvaja na vstopni točki v zgradbo sedeža Občine Krško.  
Organizacijo dela, ki ustreza preprečevanju širjenja okužbe na delovnem mestu, določi vodstvo 
Občinske uprave občine Krško. 
 

6.6 Osebna in vzajemna zaščita 

Osebe, usposobljene za dajanje prve pomoči in drugi s potrebnimi znanji bi prvo pomoč 
nudili v naslednjem obsegu: 

 dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim, 
 pomoč pri izvajanju triaže in merjenju telesne temperature, 
 pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih v primeru nesreče z nevarnimi snovmi, 
 sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih, 
 sodelovanje pri negi poškodovanih, 
 sodelovanje pri izvajanju higiensko epidemioloških ukrepov, 
 osebna in vzajemna zaščita. 

 
 


