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 11..  OOBBSSEEGG  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJAA  ZZAA  SSPPRREEJJEEMM  IINN  NNAASSTTAANNIITTEEVV 
 
Občinski načrt za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske regije je izdelan kot dodatek 
(D-10) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. Občinski načrt za sprejem in 
nastanitev ogroženih oseb iz Posavske regije opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog na zbirališču 
v Mestni občini Mozirje (v nadaljevanju OBČINE Mozirje).  
 
V načrtu za sprejem in nastanitev so opredeljene naloge OBČINE Mozirje in število evakuiranih 
oseb, ki jih je občine dolžna sprejeti, začasno nastaniti, poskrbeti za prehrano in vključevanje 
določenih kategorij oseb v izobraževalni sistem.  
  
S tem načrtom se, na podlagi podatkov Izpostave URSZR Krško in regijskega načrta ZIR ob 
jedrski nesreči za območje Zahodnoštajerske regije opredeljujejo ukrepi in naloge na občinskem 
zbirališču.  
  
11..11..  TTeemmeelljjnnee  rraavvnnii  nnaaččrrttoovvaannjjaa   
 
S tem načrtom se določa število evakuiranih oseb iz Posavja, sprejem, njihova nastanitev in 
oskrba. 
Posavska regija zagotovi, da se prebivalci, ki so v načrtu Posavske regije predvideni za 
evakuacijo in z regijskim načrtom sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz Posavske regije 
razvrščeni po občinah sprejema in nastanitve seznanjeni z imenom občine nastanitve in s krajem 
občinskih sprejemališč v Zahodnoštajerski regiji, kjer se Občinerajo po odrejeni evakuaciji javiti.   
  
Dodatek (D-14) k regijskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je na območju 
Zahodnoštajerske regije temeljni načrt sprejema in nastanitve evakuiranih oseb iz Posavja, ter 
usklajen z temeljnim in regijskim načrtom ZIR ob jedrski nesreči v Posavski regiji.   
  
Občina Mozirje v tem dodatku (D-10) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 
izdela načrt sprejema, nastanitve in oskrbe v katerem konkretno in natančno opredeli ukrepe in 
naloge iz svoje pristojnosti.  
Občina Mozirje na občinskem sprejemališču izvaja tudi dekontaminacijo, če je bila evakuacija 
odrejena po izpustu radioaktivnih snovi v NEK.  
 
Občinski načrti sprejema, nastanitve in oskrbe evakuiranih oseb iz Posavja Občine mora biti 
usklajen s načrtom regije. 
 
11..22..  PPRREEGGLLEEDD  NNAASSTTAANNIITTVVEE  VV  OOBBČČIINNEE  MMOOZZIIRRJJEE  
  

Zap
. št. 

Kapaciteta 
nastanitve 

v občini 

SPREJEM IN NASTANITEV V OBČINEH ZŠ REGIJE 

OBČINE 
NASTANITVE 

Naslov 
sprejemališča v 

občini nastanitve 

Iz OPU 
0 – 3 km 

Iz OTU 
3 – 10 km 

 
1. 
 

245 
OBČINE 
MOZIRJE 

Nogometni 
stadion , Mozirje 

/ 245 

SKUPAJ:   245   / 245 
Tabela 1:  

(Vir za kapacitete nastanitve in občinska sprejemališča: podatki občin po zadevi 843-00-1/2004 in 842-00-4/2004) 
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22..  AAKKTTIIVVIIRRAANNJJEE  OOBBČČIINNSSKKEEGGAA  ZZBBIIRRAALLIIŠŠČČAA  

2.1. Aktiviranje občinskega zbirališča 
  

DOKUMENTACIJA,                  DIAGRAM POTEKA                       PRIMARNA 
POSTOPKI                                      AKTIVNOSTI                         ODGOVORNOST 
 
 
           
Obvestilo          ReCO Celje 
           
 
 
 
Dokumenti o                                
aktiviranju                     
                             Poveljnik CZ občine Mozirje 
                                                                                                   OŠCZ   Mozirje 
           
           
           
           
           
                                                      
           
           
                                                                                                                       
 
 
           
 
           
                   
          
                                      
          
          
 
 
                                                                                   Poveljnik CZ občine Mozirje 
          Štab CZ občine Mozirje 

 
 
Ob sprejemu informacije v ReCO Celje, da je ali bo po izpustu radioaktivnega onesnaženja zardi 
jedrske nesreče v NEK v Posavju odrejena evakuacija, ReCO Celje takoj obvesti župana občine Mozirje 
oz. Poveljnika in namestnika Poveljnika CZ občine Mozirje. Poveljnik ali namestnik Poveljnika CZ 
občine Mozirje odredi aktiviranje tega dodatka k regijskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski 
nesreči.   
 

2.1.1. 

Posredovanje odredbe o 
izvajanju evakuacije v Posavju 

2.1.3. 
Poveljnik CZ O Mozirje  

Namestnik poveljnika CZ 

2.1.7. 

Spremljanje aktiviranja 

2.1.4. 

ŽUPAN 

2.1.2. 

AKTIVIRANJE 

2.1.5. 

Občinske enote in sile za ZRP 

2.1.6. 

Sedež štaba CZ 
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Poveljnik CZ OBČINE Mozirje takoj zagotovi aktiviranje občinskih sprejemališč za sprejem 
evakuiranih oseb ter izvajanje drugih aktivnosti v zvezi sprejema, nastanitve in oskrbe evakuiranih 
oseb.  
 
O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz občinske 
pristojnosti, odloča Poveljnik CZ občine Mozirje (tudi Poveljnik CZ Regije in Poveljnik CZ RS). 

Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja 
strokovna občinska služba. Prav tako je v njeni pristojnosti urejanje zadev v zvezi z nadomestili plač in 
povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma na 
področju zaščite in reševanja. 
 
 

33..  SSPPRREEJJEEMM  EEVVAAKKUUIIRRAANNIIHH  OOSSEEBB  VV  OOBBČČIINNEE  MMOOZZIIRRJJEE  

3.1. Sprejem evakuiranih oseb na občinskem zbirališču Mozirje 
 

Evakuacija v Posavski regiji se odredi pred ali po izpustu radioaktivnih snovi v okolico, kar pomeni, da 
so osebe, ki bi se evakuirale po izpustu onesnažene z radioaktivnimi delci.  
V Posavju se, glede na obseg nesreče, ugotovitvah stroke in razglašeno nevarnost, evakuacija odredi za 
območje oddaljenosti od NEK v obsegu:  
 
- do 3 km   – območje  preventivnih ukrepov (OPU) (evakuira se celo območje)  
- do 10 km – območje takojšnjih ukrepov (OTU) (evakuira se po sektorjih in sicer   
                   glavni sektor ter oba sosednja, po potrebi še dodatni sektorji).  
 
Evakuirane osebe za katere je odrejena evakuacija (območje OPU in OTU) izvajajo evakuacijo s 
svojimi vozili po načrtovanih evakuacijskih poteh do sprejemališča v občini Mozirje.  

   
Mikrolokacija občinskega zbirališča in prostora nastanitve Mozirje, je na lokaciji nogometnega 
stadiona Mozirje 
  
Za potek in usklajevanje dela na zbirališču je odgovoren vodja zbirališča.  

Za vodjo zbirališča Mozirje je določen : član štaba CZ za preskrbo in informiranje.  
 
Če delavec zaradi objektivnih razlogov ni dosegljiv za izvajanje aktivnosti, določi Poveljnik CZ občine 
Mozirje drugega delavca.  
  
Na sprejemališču potekajo naslednje aktivnosti:  

  
-  priprava zbirališča;  
-  sprejem evakuiranih oseb, njihova namestitev in priprava pogojev za bivanje. 

 
Na zbirnem mestu, v zidanem objektu avto campa se organizira sprejem evakuiranih oseb, kjer se vse 
osebe evidentirajo. Prav tako se vzpostavi informacijski center in dekontaminacijska postaja, v katerih 
se izvaja kontrola onesnaženosti in dekontaminacija oseb in vozil. Kontrolo kontaminacije in uspešnost 
dekontaminacije preverja regijska enota za RKB izvidovanje.  
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  3.2. Priprava sprejemališča  

IZVAJALEC/ odg. oseba OPIS AKTIVNOSTI 
OPREMA CZ IN DRUGA 

MTS 

Štab CZ občine Mozirje 
Služba za podporo  

Priprava MTS v PGD Mozirje, ter  
postavitev dohoda s smerokazi  

- mize zložljive,  
- stoli zložljivi,  
- smerokaz z napisom 
»zbirališče«  
- šotor, 
- ročna radijska postaja (4 kos) 

Poveljnik CZ občine  

  
Zagotovitev prisotnosti 3 gasilcev z 
kombiniranim gasilskim vozilom  

- oprema po formaciji  
 

Policijska postaja Mozirje 
 

Zagotovitev prisotnosti policijskih ekip 
za urejanje prometa  

- oprema po formaciji policije  

Cestno podjetje Celje  
JP komunala Mozirje 

Zagotovitev cestno prometne 
signalizacije za obvoze in zapore  

- predpisane označbe in znaki  

Strokovna služba občine 
Zagotovitev obrazcev in tabel s podatki o 
številu evakuiranih oseb iz Posavja  

- obrazci in tabele iz tega načrta  
- osebna in zaščitna oprema    
  pripadnika CZ  

Služba za podoro 
Izvajanje administrativnih nalog na 
zbirališču  

- prenosni računalnik s 
tiskalnikom, pribor za 
pisarniško poslovanje  

- osebna in zaščitna oprema      
pripadnika CZ  

Poveljnik CZ občine  
Mozirje  

Zagotovitev ene ekipe  RKB 
dekontaminacijo ( PGD Nazarje ) 

- skupna oprema po formaciji  
- osebna oprema po formaciji  

PGD  Mozirje Oskrba z pitno vodo 
 
- oprema po formaciji  
 

TIC Mozirje; služba za 
stike z javnostjo občine 
Mozirje 

Informacijski center 
 

PGD Mozirje; 
služba  za podporo 

Ureditev šotora in  večnamenske dvorane 
 

Rdeči križ Mozirje Razdeljevanje pomoči, svetovanje, … 
 

Center za socialno delo 
Mozirje 

Dajanje osnovnih informacij, svetovanje, 
… 
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3.3. Priprava nastanitvenega prostora 
 

IZVAJALEC/ odg. oseba OPIS AKTIVNOSTI 
OPREMA CZ IN DRUGA 

MTS 

Poveljnik CZ občine  
Zagotovitev prisotnosti ekipe bolničarjev ( 
gasilci )  

- oprema po formaciji  

Elektro Celje, RTP 
Mozirje 

Postavitev el. infrastrukture do lokacij 
začasnih bivališč 

 

PGD  Mozirje Oskrba z pitno vodo 
 
- oprema po formaciji  
 

TIC Mozirje; služba za 
stike z javnostjo občine 
Mozirje 

Informacijski center 
 

PGD  Mozirje; 
Služba za podporo 

Ureditev stadiona 
Oskrba z pitno vodo – priprava vodovodne 
garniture 

- oprema po formaciji  
 
 

Rdeči križ Mozirje 
Razdeljevanje pomoči i, organiziranje šole 
za otroke, pomoč ostarelim in bolnim, … 

 

Center za socialno delo  
Organiziranje šole za otroke, pomoč 
ostarelim in bolnim, … 

 

Osnovna šola Mozirje  Oskrba z prehrano 
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3.3.1. Nastanitev: 

 
Za nastanitev evakuiranih oseb iz Posavja bi v toplejših poletnih dneh pripravili šotorišče na lokaciji 
sprejemališča,( Nogometni stadion, Mozirje ) . Ker šotorov nimamo, bi podjetje PETRE d.o.o., Železna 
5/f, Žalec postavilo ustrezno število šotorov z lesenim podijem in razsvetljavo. Teh šotorov bi 
potrebovali predvidoma 30 metrov. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
V hladnih dneh bi evakuirane osebe namestili v prostorih športne (večnamenske ) dvorane Mozirje, 
katera razpolaga z telovadnico in ustreznimi spremljajočimi prostori (WC kopalnice …). V prostorih 
telovadnice bi lahko namestili vse predvidene evakuirane osebe. 
 
Prostor, kje se evakuirane osebe namestijo, sprejme Poveljnik CZ občine Mozirje glede na letni 
čas. 
 
CZ občine Mozirje ne razpolaga z predvidenimi ležišči in odejami za potrebe evakuacijskega zbirališča. 
V primeru potrebe po večjem številu ležišč in odej, je potrebno izkazati potrebo na Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Celje po dodatnih sredstvih. 

 
3.3.2. PREHRANA: 

 
Razdeljevanje hrane bi organizirali v prostorih športne Restavracije Gaj, ki se nahaja v neposredni 
bližini zbirnega centra. Za pripravo hrane in razdelitev obrokov poskrbi podjetje ZKZ Mozirje, 
opremo  koristijo lastno. Podjetje poskrbi za dva obroka dnevno.  
 
V primeru namestitve v športno dvorano Mozirje, se hrana vozi na omenjeno lokacijo. Podjetje 
preskrbi lasten prevoz. 
 
3.3.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA: 

 
Stroške nastanitve, nujne oskrbe in izobraževanje krije občine Mozirje. Občine, iz katere so 
evakuirani prebivalci, daje občine Mozirje finančno nadomestilo za evakuirane osebe v obsegu, kot 
da do evakuacije ne bi prišlo. Razliko krije država. 

Širina (m)  Dolžina (m) Stranska višina 
(m)  

Sredinska višina 
(m)  

Širina med stebri 
(m)  

20 20, 40, itd. 3 6,25 5 

15 ali 16 
10, 15, 20, 25, 

30, itd. 
2,4 / 3 4,82 / 5,6 5 
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3.4. Zagotavljanje materialnih sredstev pomoči 

 

Materialna sredstva pomoči se v občini Mozirje zagotavljajo kot kaže diagram: 

DOKUMENTACIJA,                  DIAGRAM POTEKA                       PRIMARNA 
POSTOPKI                                      AKTIVNOSTI                         ODGOVORNOST 
 
 
           
Zahteva razmer          Poveljnik CZ občine Mozirje 
           
 
 
 
         NE                                                               DA                
Sklep             Vlada RS 
             Poveljnik CZ RS 
            
 
 
Vzorec prošnje                      Poveljnik CZ OBČINE Mozirje        
za državno pomoči         
          Strok. služba  OBČINE Mozirje 
           

           
          Poveljnik CZ OBČINE Mozirje         
           
           
                                                                                                                       
 
            župan OBČINE Mozirje 
           
 
Zahteva občine     
 
                                               NE                                                                      DA 
             župan OBČINE Mozirje 
          strokovna služba OBČINE Mozirje 
 
   
                   
Sklep Vlade RS                         URSZR 
                                                                   Izpostava URSZR 
          
          
 
             URSZR 
 
 
                                                                                        
        

3.3.1. 

Presoja potreb po materialni 
sredstvih 

3.3.3. 

Posredovanje zahteve za 
pomoč 

3.3.8. 

Spremljanje porabe sredstev 

3.3.4. 
Razdelitev sredstev med 

prebivalce 

3.3.5. 
Ocena potrebne finančne 

pomoči občini 

3.3.7. 

Razdelitev sredstev pomoči 
občini 

Odločanje o  
materialni pomoči 

Posredovanje vlog za 
finančno pomoč 
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Materialna pomoč države in regije v primeru sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije, 
zajema: 
 
 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme (električni agregati, naprave za prečiščevanje 

vode, oprema za detekcijo, dozimetrijo in dekonftaminacijo ipd.); 

 pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.; 

 pomoč pri začasni nastanitvi evakuiranih prebivalcev (šotori, ležišča, oddeje, ipd. ); 

 pomoč pri zagotovitvi finančnih sredstev, ki jih občine potrebujejo za financiranje ukrepov in nalog 
pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje. 

 
3.5. Lokacija občinskega sprejemališča in prostora nastanitve 

Slika  : Lokacija občinskega sprejemališča Mozirje –Nogometni stadion 
   

 
 
 

 
        

upravni center Mozirje 

nogometni stadion 
ZBIRNI CENTER 

Mozirski gaj 

nogometni stadion 
ZBIRNI CENTER 

Mozirski gaj 

nogometni stadion 
ZBIRNI CENTER 
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44..  NNAAVVOODDIILLOO  ZZAA  VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  IINN  RRAAZZDDEELLIITTEEVV  NNAAČČRRTTAA 

44..11..  NNaavvooddiilloo  zzaa  vvzzddrržžeevvaannjjee  nnaaččrrttaa  

 
Za vzdrževanje tega dodatka (D-10) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 
je odgovoren Janez JANKO.   
  
Ažuriranje  
  
Ažurirajo se podatki ustanov, imena odgovornih oseb, telefonske številke, številke faksov, številke 
pozivnikov ZA-RE in drugi podatki, zajeti v prilogah k načrtu, in sicer ob nastali spremembi, najmanj 
pa enkrat letno.  
Ažurirajo se dokumenti v občinskem načrtu za sprejem in nastanitev, po prejetem uradnem obvestilu in 
podatkov s strani URSZR, Izpostava Krško, ki se nanašajo na spremembe števila evakuiranih oseb na 
območje Zahodnoštajerske regije. Ažuriranje se opravi takoj po nastali spremembi.  
  
Občinski načrt, ki na podlagi regijskega načrta opredeljuje sprejem, nastanitev in oskrbo evakuiranih 
oseb iz območja  Posavske regije, se vzdržujejo in ažurira po usmeritvah URSZR, Izpostava Celje.  
 
 4.2. Navodilo za razdelitev načrta 
  
Razdelitev načrta  
  
Načrt (D-10) se hrani na sedežu občine; 

Načrt (D-10) se razdeli vsem izvajalcem, kateri sodelujejo pri sprejemu in nastanitvi ogroženih oseb iz 
Posavske regije. 

Načrt (D-10) se javno objavi na spletni strani OBČINE Mozirje  
 
 

  55..  DDOODDAATTKKII  IINN  PPRRIILLOOGGEE  KK  NNAAČČRRTTUU    

Priloge in dodatki so skupni vsem načrtom zaščite in reševanja v OBČINE Mozirje in se hranijo v 
mapah. 

55..11..  DDooddaattkkii  kk  nnaaččrrttuu  

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 

V MAPA ŠT.:  V 

D DODATKI K NAČRTOM 

D - 1 NAČRT DEJAVNOSTI OBČINE MOZIRJE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 

D - 2 NAČRT EVAKUACIJE, NASTANITVE IN OSKRBE 

D - 3 NAČRT INFORMIRANJA JAVNOSTI IN PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA IZVAJANJE ZRIP 

D - 4 NAČRTOVANA FINANČNA SREDSTVA 

 



D10 - Načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz Posavske regije 12/12 

 

 

5.2. Priloge k načrtu 

 

OZNAKA VSEBINA – PODATKI 

I MAPA ŠT.:  I 

P-01 PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH  
P-01/1 SEZNAM ODGOVORNIH OSEB OBČINE 
P-01/2 SEZNAM DELAVCEV ZIR OBČINE MOZIRJE 
P-01/3 SEZNAM ČLANOV ŠTABA CZ OBČINE MOZIRJE 
P-01/4 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠTABA CZ OBČINE MOZIRJE 

P-02 
PODATKI O PREJEMNIKIH INFORMATIVNEGA BILTENA, SREDSTVIH JAVNEGA 
OBVEŠČANJA V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ IN OSEBAH, KI SO 
ZADOLŽENE ZA STIKE Z JAVNOSTJO 

P-02/1 
PREGLED SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA, KI SO ZADOLŽENA ZA OBVEŠČANJE OB 
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH 

P-02/2 SEZNAM OSEB V OBČINI, ZADOLŽENIH ZA STIKE Z JAVNOSTJO 
P-03 PODATKI O GASILSKIH ENOTAH 

P-03/5-1 SEZNAM ODGOVORNIH OSEB V PGD MOZIRJE 
P-04 PODATKI O ODGOVORNIH  ZA POSTAVITEV ZAČASNIH BIVALIŠČ 

P-04/1 SEZNAM ČLANOV TABORNIKOV ZAOLŽENIH ZA POSTAVITEV ZAČASNIH PREBIVALIŠČ 
P-04/2 NAVODILO ZA AKTIVIRANJE TABORNIKOV 

II MAPA ŠT.:  II 

P-06 PODATKI O SLUŽBAH, PODJETJIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH POMEMBNIH ZA 
IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POOBČINEČI 

P-06/1 SEZNAM HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 
P-06/2 PREGLED CENTRA ZA SOCILNO DELO S PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH 
P-06/3 PREGLED ZDRAVSTVENIH DOOBČINEV IN ZDRAVSTVENIH POSTAJ V OBČINI 
P-06/18-2 POGODBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  
P-06/18-5 POGODBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA –  
P-06/18-6 POGODBENE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  

III MAPA ŠT.:  III 
P-12 EVAKUACIJA – NAMESTITEV 

P-12/5 PREGLED LOKACIJ ZA POSTAVITEV ZASILNIH BIVALIŠČ 
P-12/6 PREGLED PREHRAMBENIH KAPACITET 
P-12/7 OBRAZEC EVAKUIRANIH IZ POSOČJA 

P-14 PODATKI O  SILAH IN SREDSTVIH ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
P-14/4 SEZNAM PRIPADNIKOV  SLUŽBE  ZA PODPORO 
P-14/7 PREGLED PODATKOV O ZAŠČITNO REŠEVALNI OPREMI ŠTABA IN ENOT CZ 
P-14/8 SEZNAM OPREME V SKLADIŠČU CZ OBČINE MOZIRJE 
P-14/9 VZOREC PROŠNJE ZA DRŽAVNO POOBČINEČ 

P-15 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
P-15/1 NAČRT OBČINE  MOBILIZACIJE IN AKTIVIRANJA SISTEMA ZRIP OBČINE MOZIRJE 
P-15/9 ZAHTEVKI ZANADOMESTILO PLAČE 
P-15/10 ZAPISNIK O PREVZEMU SREDSTEV IZ POPISA ZA POTREBE ZRIP 
P-15/11 DELOVNI NALOG ZA VODJO INTERVENCIJE 
P-15/12 DEŽURNA LISTA 

 


