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– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da go-
stinski obrat oziroma kmetija večkrat obratuje preko dovoljene-
ga podaljšanega obratovalnega časa,

– če so zaznamovane ponavljajoče in utemeljene pisne 
pritožbe najmanj 3 prizadetih občanov ali bližnjih stanovalcev 
v območju 50 m od gostinskega obrata oziroma kmetije, zaradi 
kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski obrat 
oziroma kmetija nahaja,

– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa go-
stinskega obrata oziroma kmetije več kot 3-krat posredovano s 
strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov.

(2) Gostinec oziroma kmet, kateremu je bilo soglasje po 
prvem odstavku tega člena preklicano oziroma odvzeto ali 
skrajšano na redni obratovalni čas, ne more pridobiti novo so-
glasje pred pretekom enega leta od dneva preklica soglasja.

IV. NADZOR

11. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opra-

vljajo pristojni inšpekcijski organi in policija.

12. člen
Za vsa vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, 

se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gostinstvu in Pra-
vilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostin-
skih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 
v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 113/00).

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-00028/2011-6
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

2578. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno 
ljudsko premoženje v splošni rabi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skla-
du z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 
126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni 
seji dne 23. 6. 2011 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko 
premoženje v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko 

premoženje v splošni rabi upravni organ: OLO M. Sobota – 
uprava za ceste« na naslednjih zemljiščih:

– parc. št. 5034/3, travnik, v izmeri 152 m2,
– parc. št. 5036, cesta, v izmeri 21792 m2,
– parc. št. 5037, pot, v izmeri 20371 m2, vpisanih v z.k. 

vložku 454, k.o. Selo.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti sta-

tus »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi« in postanejo 
last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva uli-
ca 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjiž-

ba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice.
Pri nepremičninah parc. št. 5036 in parc. št. 5037 se do-

voli vknjižba zaznambe, da imata nepremičnini status grajeno 
javno dobro lokalnega pomena – javne poti in ceste.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-00028/2011-5
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

MOZIRJE

2579. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in 
delovanju zaščite in reševanja v Občini Mozirje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 UPB1 in 97/10), določil Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 UPB1 in 9/11), določil Zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 113/05 UPB1), določil Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), določil Uredbe o organi-
ziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 54/09 in 23/11), ter 16. in 32. člena 
Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet 
Občine Mozirje na 9. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel

O D L O K

o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite 
in reševanja v Občini Mozirje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije 

in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji 
za območje Občine Mozirje natančneje določa:

– organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zaščite 
in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih večjih 
nesrečah ter v vojni;

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sode-
lujejo pri zaščiti in reševanju;

– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o 
nevarnostih.

V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slov-
nični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.
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2. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v 

Občini Mozirje temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukre-

pov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito 
in reševanje;

– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za oseb-
no in vzajemno zaščito;

– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov za 
zaščito in reševanje,

– predvsem javnih služb, ki delujejo na področju občine;
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij, 

zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna 
za zaščito in reševanje;

– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih se-
stavov gasilske zveze, Območnega združenja Rdečega križa 
Mozirje in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, 
ki lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;

– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov, enot, 
služb in štabov za civilno zaščito;

– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje 
ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti.

Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja 
z organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter 
enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja.

3. člen
Naravne in druge večje nesreče, zaradi katerih se v Ob-

čini Mozirje aktivirajo sile za zaščito in reševanje, so: potresi, 
poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi 
snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, 
suše, razpad komunalne infrastrukture. Sile ZIR se aktivirajo 
kolikor redne službe in podjetja niso zmožne same obvladati 
nesreče ali nezgode.

V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.

II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke 

za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in 
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih 
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delovnih 
in bivalnih okoljih.

V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo 
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne 
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za ci-
vilno zaščito, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne 
službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju 
ali poverjenik za civilno zaščito.

V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja 
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo 
delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za civilno zaščito ali 
poverjenik za civilno zaščito.

Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite 
naslednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno 
zaščito,

– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, 
zaklonilnike in druge prostore),

– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.

III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Mozirje pripravljajo, orga-

nizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,

– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško,
– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– sanacija.

6. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogro-

ženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za 

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja, 

zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna 
za zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote 
in štabi za civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih 
nesreč).

IV. PODJETJA IN ZAVODI TER DRUGE ORGANIZACIJE,  
KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, POMEMBNE ZA ZAŠČITO 

IN REŠEVANJE

7. člen
Kot podjetja, katerih dejavnosti so pomembne za zaščito 

in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Mo-
zirje, se določijo:

– Javno komunalno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, za 
opravljanje nalog tehničnega reševanja in sanacije;

– Savinjsko Zadrečka veterinarska postaja d.o.o. Mozirje, 
za opravljanje nalog ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri 
živalih;

– Osnovna šola Mozirje; za zagotavljanje prehrane in 
zasilni sprejem ogroženih prebivalcev;

– Zdravstveni dom Mozirje, za opravljanje nalog organiza-
cije in dajanja prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med na-
štetimi podjetji in Občino Mozirje podpišeta odgovorna oseba 
v podjetju (direktor) in župan Občine Mozirje.

Navedena podjetja, ki so posebnega pomena za zaščito 
in reševanje v Občini Mozirje, imajo naslednje naloge:

– omogočajo strokovno usposabljanje delavcev za izva-
janje nalog zaščite in reševanja,

– skrbijo za materialno-tehnična sredstva in opremo, ki je 
namenjena za izvajanje nalog zaščite in reševanja,

– izvajajo druge priprave, ki omogočajo uspešno delova-
nje ob naravnih in drugih hudih nesrečah.

Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga podjetja, 
ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejavnosti 
pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih 
nesreč.

V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN SODELOVANJE 
DRUŠTEV TER DRUGIH ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV 

PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU

8. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov 

ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok, izvaja 
Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje, ki je edino gasilsko 
društvo v Občini Mozirje. Prostovoljna gasilska društva, ki so 
udeležena v reševalnih akcijah, imajo pristojnosti splošnih 
reševalnih enot. 

Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge opera-
tivne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnih gasil-
skih društev, skrbi Gasilska zveza Zgornjesavinjske doline.
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9. člen
Prostovoljno gasilsko društvo v občini opravlja svoje na-

loge v vseh situacijah do trenutka, ko je obseg elementarne 
ali druge nesreče tako obsežen, da je potrebno aktivirati tudi 
druge enote in službe civilne zaščite.

O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Občine Mozirje, 
odloča župan. V odsotnosti župana odloča poveljnik za civilno 
zaščito Občine Mozirje, oziroma pooblaščeni član štaba za 
civilno zaščito.

Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki pro-
stovoljnih gasilskih društev.

10. člen
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, 

vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar 
ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje 
poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Po-
veljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot 
sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno 
vodji intervencije.

Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju 
Občine Mozirje, aktivnosti vodi in vsem poveljuje poveljnik PGD 
Mozirje. Če je aktiviran župan ali Občinski štab CZ Občine 
Mozirje, le-ta vodi aktivnosti zaščite in reševanja, operativnim 
gasilskim enotam pa poveljuje poveljnik PGD Mozirje.

Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na obmo-
čju celotne Občine Mozirje, vse aktivnosti ob večjih nesrečah 
in katastrofah organizira in vodi poveljnik za civilno zaščito 
Občine Mozirje, prostovoljnim gasilskim društvom pa poveljuje 
poveljnik PGD Mozirje.

11. člen
Območno združenje Rdečega križa Mozirje, poleg rednih 

dejavnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira 
poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.

Območno združenje Rdečega križa Mozirje zagotavlja 
stalno pripravljenost in operativno sposobnost pripadnikov po-
izvedovalne službe.

VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE

a) Enote civilne zaščite

12. člen
Enote civilne zaščite so v Občini Mozirje posebej orga-

nizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za 
zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin 
ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.

Enote civilne zaščite organizirajo tista podjetja ter zavodi, 
ki zaposlujejo na enotnem delovnem prostoru več kot 100 de-
lavcev oziroma tista, ki jih določi s svojim sklepom župan na 
predlog občinskega štaba za civilno zaščito.

Enote civilne zaščite lahko organizirajo podjetja, zavodi in 
druge organizacije tudi po lastni odločitvi.

Enote civilne zaščite so splošne in specializirane. Splošne 
enote civilne zaščite organizirajo v Občini Mozirje za izvajanje 
manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja podjetja, zavodi 
in druge organizacije. Specializirane enote civilne zaščite na 
območju Občine Mozirje organizirajo za izvajanje posameznih 
ukrepov zaščite in reševanja večja podjetja, zavodi, druge or-
ganizacije in občina, na podlagi ocene ogroženosti.

V občini se organizirajo:
– ekipa za podporo.

13. člen
V Občini Mozirje so za izvajanje posameznih ukrepov ozi-

roma nalog zaščite in reševanja zadolžena podjetja iz 7. člena 
in društva iz 11. člena odloka, s katerimi župan podpiše pogod-
bo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.

14. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite reševanja in 

pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Mozirje, se 
imenuje štab za civilno zaščito.

Občinski štab za civilno zaščito, poveljnika in namestnika 
poveljnika, imenuje s svojim sklepom župan.

Štab za civilno zaščito v organizacijah oziroma podjetjih in 
zavodih, imenuje organ upravljanja (direktor, ravnatelj).

15. člen
Štab za civilno zaščito opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 

na svojem območju,
– izdelujejo in spremljajo načrte za delovanje civilne za-

ščite,
– predlagajo županu organizacijo civilne zaščite oziroma 

zaščite in reševanja v občini,
– usmerja usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odreja, organizira in vodi izva-

janje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih večjih 
nesrečah ter v vojni.

16. člen
Občinski štab za civilno zaščito Občine Mozirje vodi de-

lovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na območju 
občine, štab za civilno zaščito podjetja pa vodi zaščitne in 
reševalne aktivnosti v podjetju.

Na območju Občine Mozirje se ustanovi:
– občinski štab za civilno zaščito in
– poverjeniki za civilno zaščito.

17. člen
Poveljnike civilne zaščite, njihove namestnike in štabe 

civilne zaščite imenujejo podjetja, zavodi in druge organizacije 
z nad 50 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, pro-
izvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene 
derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki pred-
stavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitev pristojnega 
državnega organa ali organa lokalne skupnosti.

V podjetjih, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki 
nimajo štabov za civilno zaščito in je več kot 100 zaposlenih, 
se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.

Šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter 
nege starejših oseb, z nad 50 otroki, učenci, študenti ali oskrbo-
vanimi osebami morajo imenovati poverjenike civilne zaščite.

Za opravljanje nalog iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka tega člena župan s svojim sklepom določi podjetja, šole 
in zavode, ki morajo imenovati štabe ali poverjenike civilne 
zaščite. Štabe civilne zaščite ali poverjenike imenujejo organi 
upravljanja posameznih družb, zavodov in podjetij.

18. člen
V stanovanjskih stavbah z nad 100 stanovalci, in delih 

naselij, ki so zaokrožena celota z do 200 prebivalci, v vaseh in 
zaselkih z do 300 prebivalci oziroma v mešanih poslovno-sta-
novanjskih objektih, kjer prebiva oziroma dela več kot 100 oseb 
se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.

Za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin in 
odpravljanje posledic nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj, 
njihovi upravljavci in poverjeniki CZ.

Za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena župan 
s svojim sklepom imenuje poverjenike civilne zaščite.

19. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na za-

ščito in reševanje:
– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, delav-

cev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje za 
izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
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– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih 
ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,

– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za 
zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi oziroma dela,

– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter 
opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali di-
rektorja podjetja),

– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (opreme za ga-
šenje požarov in reševanje iz ruševin, prve medicinske pomoči 
ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v objektih in okolju, za 
katere je zadolžen),

– spremlja in opozarja prebivalce oziroma delavce v pod-
jetjih, na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo 
varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).

20. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in dru-

gih nesrečah ter v vojni:
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in 

reševanje v ožjih delih občine oziroma podjetju,
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadre-

jeni štab za civilno zaščito,
– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev, 

stanovalcev, oziroma delavcev,
– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju 

in izvajanju zaščite in reševanja.

21. člen
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogro-

žajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma, ki lahko 
povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zaščito poveljniki 
civilne zaščite ali poverjeniki civilne zaščite, poslovodni organi 
oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje, katerega 
pooblasti župan.

Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delo-
vanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma ukazih 
župana in nadrejenih štabov za civilno zaščito.

22. člen
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo 

samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodje prostovoljnih 
gasilskih društev.

Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih 
in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje 
intervencijskih enot z ustrezno koncesijo.

23. člen
Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega, vodi 

župan ali štabi za civilno zaščito. Za vodenje reševalnih akcij, ki 
zahtevajo posebno strokovnost in znanje, župan lahko imenuje 
pri občinskem štabu za civilno zaščito skupine strokovnjakov 
za strokovno pomoč.

VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE 
 IN REŠEVANJA

24. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali 

poveljnik za civilno zaščito v skladu s pogoji in situacijo, 
po lastni presoji ali na predlog občinskega štaba za civilno 
zaščito, odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev, 
delavcev in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih služb ter 
štabov in enot civilne zaščite na območju občine. Aktivnosti 
se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja 
Občine Mozirje.

Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobi-
lizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu za 
mobilizacijo Uprave za obrambo Celje. Strukture za zaščito in 
reševanje Občine Mozirje so dolžne pomagati izvajati mobili-
zacijo.

25. člen

Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in 
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktiviranci 
iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in 
dejanske škode.

Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne 
nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah 
zaščite in reševanja najmanj 4 ure.

Povračilo oziroma odškodnina uporabnikom ter lastni-
kom sredstev in nepremičnin gre v breme proračuna Občine 
Mozirje, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre 
povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali 
druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so 
povzročili nastanek nesreče.

VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

26. člen

Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih 
nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva, zavodov 
ter drugih organizacij državnih organov, civilne zaščite in dru-
gih reševalnih služb, se v Občini Mozirje organizira sistem za 
opazovanje in obveščanje.

27. člen

Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Mozirje se 
ob naravnih in drugih nesrečah organizira skladno z sprejetimi 
načrti zaščite in reševanja za posamezne nesreče.

28. člen

Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za 
zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, sezna-
njanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje 
prebivalstva in podjetij, organizacij in organov je v Občini Mo-
zirje pristojen center za obveščanje oziroma regijski center za 
obveščanje Celje.

29. člen

Center za obveščanje Celje oziroma regijski center deluje 
neprekinjeno 24 ur dnevno.

IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

30. člen

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini Mo-
zirje izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno 
usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše Republiška 
uprava za zaščito in reševanje.

Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se 
praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.

31. člen

Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži 
usposabljanje ali posamezna vaja:

– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti 
usposabljanja ali vaje,

– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima 
med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,

– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini 

ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov, 
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na 
usposabljanje.

Prošnje za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno 
vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne za-
deve: Upravi za obrambo Celje, v osmih dneh po prejemu 
poziva.
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X. KAZENSKA DOLOČBA

32. člen
Ob kršitvah tega odloka se uporabljajo kazenske določbe 

zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi strokovna 

služba Občine Mozirje.

XI. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2011
Mozirje, dne 21. junija 2011

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

PIVKA

2580. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUD-
PP) – v nadaljevanju: ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 
52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka 
sprejel

S K L E P 

o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Parka vojaške 

zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)

1. člen

(uvodna določba)

S tem sklepom se v skladu z ZPNačrt določa vsebino, 
obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje Parka vojaške zgodovine (območje (p)EUP 
PI 46 in PI 47) – v nadaljevanju: OPPN za območje Parka vo-
jaške zgodovine, in sicer območje, način pridobitev strokovnih 
rešitev, roke za pripravo OPPN za območje Parka vojaške 
zgodovine, nosilce urejanja prostora in obveznosti v zvezi 
s financiranjem priprave OPPN za območje Parka vojaške 
zgodovine.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Območje OPPN za območje Parka vojaške zgodovine 
se ureja na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadaljevanju: Odlok 
o OPN, v katerem je določeno, da se območje ureja z občin-
skim podrobnim prostorskim načrtom.

(2) Območje OPPN za območje Parka vojaške zgodovine 
predstavlja območje vzpostavitve muzejsko-turistično-izobraže-
valnih produktov, pri kateri je potrebno upoštevati skupne, po-
sebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN 
za posamezno podenoto urejanja prostora in sicer predvsem:

– Ožje območje Parka vojaške zgodovine (PI 46) je na-
menjeno gradnji javnih objektov znanosti in kulture predvsem 

gradnji muzejev (rekonstrukciji in novogradnji objektov): za 
potrebe ureditve novejših tankovsko artilerijskih muzejskih zbirk 
je predvidena postavitev novih objektov (paviljonov), za dostop 
do predvidenih območij je potrebno zgraditi nove prometne 
povezave – dostopne ceste za dostop do območja se zgradi 
premostitveni objekt čez železniško progo, ureditev in razširitev 
oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih, 
dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti muzejskega sre-
dišča, izravnava terena in vnosi nasipnih materialov kot pred-
priprava za kasnejšo gradnjo novih objektov oziroma urejenih 
površin.

– Predvidene so prenovitve in preureditve obstoječih 
objektov v skladu z osnovno usmeritvijo: ureditev in razširitev 
oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih z 
novogradnjo dodatnega paviljona, vzpostavitev informacijske-
ga centra z multi medijskimi sobami, razstavnih prostorov na 
temo strateškega položaja Pivške kotline in utrdbene dediščine 
v regiji, ureditev gostinskega lokala, ureditev nastanitvene-
ga objekta z doživljajskimi programi in ponudbo za poslovne 
goste, izgradnja sistema fekalne in meteorne kanalizacije za 
celoten Park, ureditev centralnega ogrevanja na biomaso, ure-
ditev cest in priključkov na državno cesto z potrebnimi parkirišči 
in območjem za parkiranje počitniških prikolic in avtodomov 
s potrebnimi ureditvami, ureditev tematskega parka vojaške 
zgodovine, odstranitev nekaterih manjših, servisnih in dotraja-
nih objektov ter ohranitev enostanovanjskih objektov na robu 
območja.

– V širšem območje Parka vojaške zgodovine (PI 47/1, 
PI 47/2, PI 47/3, PI 47/4 in PI 47/6) se načrtuje gradnja javnih 
objektov za šport in rekreacijo: poligona za vojaške uprizoritve 
kota 110, poligona za vožnjo z vojaškimi starodobniki kot zaprto 
območje, kjer se izvajajo terenske vožnje s starodobnimi gose-
ničarji in kolesniki, prostor za terenske vožnje, štirikolesniki itd., 
poligona za paintball, airsoft program kot zaprto območje, kjer 
se odvijajo airsoft programi, poligona za preživetvene tečaje ter 
drugih poligonov in dopolnilnih dejavnosti.

– V območju Parka vojaške zgodovine PI 47/5 je načrto-
vana gradnji javnih objektov znanosti in kulture. Ožje območje 
arheološkega spomenika sv. Primož je namenjeno ohranjanju 
kulturne dediščine oziroma njeni prezentaciji v kontekstu arhe-
ološkega parka: pri načrtovanju ureditev in rekonstrukcij obsto-
ječih objektov ter javni gospodarski infrastrukturi se upošteva 
najmanjši možni obseg, oziroma obseg, ki ga dopuščajo kulturo 
varstveni pogoji ter usmeritve za varovanje narave.

(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN za območje Parka 
vojaške zgodovine je:

– Odlok o OPN,
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) OPPN za območje Parka vojaške zgodovine se pri-

pravlja na pobudo Občine Pivka, z namenom določiti pogoje in 
rešitve za načrtovanje prostorskih ureditev:

– Muzejsko-depojskega kompleksa Parka vojaške zgo-
dovine (PI 46),

– širšega območja Parka vojaške zgodovine (PI 47) in
– drugih ureditev, ki so potrebne za vzpostavitev turistične 

infrastrukture.

3. člen

(območje prostorskega načrta)

(1) Območje obsega podenote urejanja prostora PI 46, PI 
47/1, PI 47/2, PI 47/3, PI 47/4, PI 47/5 in PI 47/6 in obsega ob-
močje starih italijanskih vojašnic v Hrastjah pri Pivki (nekdanja 
Vojašnica »22 julij« v času Jugoslavije). Obstoječi objekti se 
nahajajo med državno cesto Pivka–Ilirska Bistrica in železni-
ško progo Pivka–Reka. PI 46 obsega obstoječe območje (cca 
5,2 ha) skupaj s predvideno razširitvijo za potrebe postavitve 
objektov za prezentacijo razširjene zbirke vojaških vozil, ki jih 
ni mogoče umestiti v obstoječe objekte, razširjeno območje z 


