POROČILO O IZVAJANJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI ŽALEC
V LETU 2016
Civilna zaščita (v nadaljevanju CZ) je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč,
zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V okviru
svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti zagotavljajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami:






državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki;
prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije, ki opravljajo dejavnost pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
javne reševalne službe;
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
lokalne skupnosti in država.

Občina je dolžna urejati in izvajati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem
območju. V njeni pristojnosti je:














urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči;
spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o perečih nevarnostih;
zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju;
določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb CZ ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč v občini;
zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi
občinami in državo;
zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih
nesreč;
določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je na območju Občine Žalec zadolžen
župan. Njegove naloge so:







skrb za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
sprejem načrtov zaščite in reševanja;
določitev vrste in obsega sil za zaščito, reševanje in pomoč;
skrb za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
vodenje zaščite, reševanje in pomoči ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
skrb za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih
ukrepih.

Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
župan imenuje poveljnika CZ občine. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pa se organizira štab CZ.

S koncem leta 2015 se je spremenila sestava članov štaba CZ Občine Žalec. Delo štaba CZ na
območju Občine Žalec vodi sedaj poveljnik Civilne zaščite Robert Vasle, v njegovi odsotnosti pa
namestnik poveljnika Aleš Uranjek. Štab ima še 8 članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter
predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v
skladu z načrti zaščite in reševanja.
Štab se aktivira, ko je obseg nesreče tako velik, da je ni mogoče obvladovati v okviru javnih služb.
Za svoje delo je poveljnik CZ odgovoren županu. Poveljnik in člani štaba naloge opravljajo kot
obvezniki sodelovanja v CZ.
Člani štaba CZ Občine Žalec so:











Robert Vasle, Ponikva pri Žalcu 30, Žalec - poveljnik Civilne zaščite Občine Žalec;
Aleš Uranjek, Arja vas 37, Petrovče – namestnik poveljnika CZ OŽ;
Primož Vasle, Gotovlje 79a, Žalec – član zadolžen za koordinacijo dela gasilcev;
Zvonko Kotnik, Liboje 77m, Petrovče – član zadolžen za podporo in področje vzdrževanja in
uporabe zaklonišč ter namestitve;
Uroš Sanda, Ložnica pri Žalcu 45b, Žalec – član zadolžen za področje poplav in plazov;
Janez Šalej, Griže 17, Griže – član in vodja službe za podporo;
Rok Repas, Pongrac 114a, Griže – član za področje prve medicinske pomoči;
Janko Juhart, Levec 4c, Petrovče – član za področje prve veterinarske pomoči;
Jože Sadnik, Cesta žalskega tabora 3b, Žalec – član za področje radiološke, biološke in
kemijske zaščite;
Polona Smrkolj, Šlandrov trg 32, Žalec – članica zadolžena za koordinacijo dela.

Sistem aktiviranja pripadnikov štaba CZ v primeru nastanka naravne ali druge nesreče je
organiziran preko stalne dežurne službe Regijskega centra za obveščanje, ki o tem takoj seznani
poveljnika CZ. Poveljnik se skupaj z odgovornimi osebami občine in glede na obseg nesreče
odloči o aktiviranju celotnega štaba ali samo posameznih članov štaba CZ.
V letu 2016 sta bili na območju Občine Žalec dve naravni nesreči: pozeba - zapadel sneg (25. 4.
– 30. 4. 2016) ter neurje – močno deževje (29. 8. 2016):
 Zaradi pozebe je nastala škoda predvsem na kmetijskih pridelkih in nasadih. Zato je bil s
strani ministrstva izdan sklep o predhodni oceni škode na kmetijskih pridelkih in nasadih.


Neurje z nalivi in vetrom je uničilo precej cest, stanovanjskih ter poslovnih objektov.
Pojavili so se plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin ter poplave. Zaradi več prejetih
pozivov na širšem območju OŽ se je v prostorih občine ob 18:11 formiralo operativno
vodstvo - štab CZ OŽ, ki je koordiniralo in vodilo intervencijo. S strani ministrstva je bil
izdan sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurja. Posredovali so gasilci
vseh 15-ih društev Občine Žalec. Skupaj je bilo aktiviranih 194 gasilcev s 33 vozili in 1
čolnom.
Intervencijska dela in sanacije so bile izvedene na:




nekategoriziranih cestah v KS Griže v višini ca. 27.000 €;
nekategoriziranih cestah v KS Liboje v višini ca. 14.000 €;
lokalnih cestah in javnih poteh v KS Liboje in KS Griže v višini ca. 33.000 €.

Skupna škoda na vseh objektih je znašala okoli 56.000 €.

Poveljnik CZ Občine Žalec je bil v letu 2016 večkrat aktiviran, in sicer:


28. aprila 2016, ob 11. uri dopoldne je bil poveljnik CZ OŽ s strani ReCO obveščen o
težavah v Krajevni skupnosti Zabukovica. V preteklem dnevu in noči je namreč zapadla
večja količina snega. Sneg je povzročil snegolom, zaradi katerega so imeli gasilci
ogromno dela. Drevo je ogrožalo električno napeljavo in posledično stanovanjsko hišo.
Gasilci so si stanje ogledali in odstranili drevo s pomočjo gasilske avtolestve. Intervencija
se je zaključila ob 22 uri.



15. avgusta 2016, ob 19.35, je udarila strela v hangar na letališču Levec in povzročila
požar večje razsežnosti. Zaradi neposredne ogroženosti gasilcev pri delu je ob 22.15
vodja intervencije (J. Lupše) obvestil poveljnika CZ, da se pri intervenciji potrebuje
specialno vozilo HIAB z gozdarskimi kleščami. V ta namen je bil aktiviran pogodbeni
izvajalec g. Tratnik, ki je s traktorjem in gozdarsko prikolico varno odstranil del objekta,
zaradi katerega gasilci niso mogli izvajati gašenja.



29. avgusta 2016 se je malo pred 18. uro nad Savinjsko dolino razbesnelo neurje z
močnim nalivom, ki je povzročilo hudourniške poplave na območju Šempetra, Vrbja, Griž,
Zabukovice ter Liboj. Pri tem so bili s strani štaba CZ Žalec aktivirani delovni stroji za
pomoč pri odprtju zasutih cest na območju Liboj (pogodbenik Grametpromet, g.Požin), ter
dostava peska za protipoplavne vreče na območju Zabukovice (pogodbenik VOC Celje).

Vsako leto se v proračunu Občine Žalec del sredstev nameni tudi za nakup opreme, potrebne za
opravljanje dela zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Del te opreme se skladišči
v prostorih skladišča CZ, ki je locirano ob Policijski postaji v Žalcu, del opreme pa se razdeli
pripadnikom, vključenim v sistem zaščite in reševanja, predvsem gasilcem v posameznih PGD,
ki so nosilci vseh dejavnosti v okviru zaščite in reševanja.
V skladišču CZ trenutno razpolagamo z naslednjo opremo:






zasilna ležišča in spalne vreče;
ročno orodje za reševanje (krampi, sekire, lopate, klešče, samokolnice in drugo drobno
orodje);
garniture zložljivih miz in klopi;
protipoplavne vreče in PVC ponjave;
nekaj osebne zaščitne opreme (gumijasti in »ribiški« škornji, vetrovke CZ ipd.).

Za opremljanje enot in služb CZ so se v letu 2016 namenila sredstva za:





usposabljanje (uvajalno in temeljno usposabljanje poveljnikov Civilne zaščite in njihovih
namestnikov ter članov štabov Civilne zaščite v občinah) članov štaba Civilne zaščite, ki
so ga med 8. in 10. novembrom 2016 izvedli na Igu. Člani so pridobili potrdila o osnovni
usposobljenosti, kar je zakonsko obvezno;
nakup potrebne računalniške opreme za delovanje operativnega štaba CZ;
nakup avtomobilske prikolice EU2 z ogrodjem in cerado.
Poveljnik Civilne zaščite
Robert Vasle, univ. dipl. ing. str.

