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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9), določil Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06), določil Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 UPB1), 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-Z Met D, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10,
112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A,
70/08), določil Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje
in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07), 16. člena Statuta
Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98,
4/08, Ur. list RS, št. 31/99 in Ur. objave časopisa Snežnik, št. 4,
30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na redni 28.
seji dne 5.11.2009 sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju občine
Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju občine Ilirska Bistrica (v nadaljnjem
besedili: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot del enotnega sistema nacionalne varnosti v Republiki
Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v
izrednem in v vojnem stanju. Naloge v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se v občini Ilirska Bistrica
izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov in direktiv EU. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic nesreč.
2. člen
Temeljne naloge zaščite, reševanja in pomoči so:
• Odkrivanje, spremljanje ter proučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;

• Preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
• Obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
• Izobraževanje in usposabljanje za zaščito reševanje in pomoč;
• Organiziranje civilne zaščite;
• Samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju: osebna in vzajemna zaščita);
• Mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
• Odrejanje in izvrševanje zaščitnih ukrepov;
• Reševanje in pomoč;
• Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
• Nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
• Mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občina Ilirska Bistrica ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju z:
• Urejanjem sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v
skladu z zakonodajo;
• Spremljanjem nevarnosti, obveščanjem in alarmiranjem
prebivalstva o pretečih nevarnostih;
• Zagotavljanjem elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
• Načrtovanjem in izvajanjem zaščitnih ukrepov;
• Izdelavo ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
• Organiziranjem, razvijanjem in vodenjem osebne in vzajemne zaščite;
• Organiziranjem, vodenjem in izvajanjem zaščite, reševanja
in pomoči na območju občine;
• Določanjem, organiziranjem in opremljanjem organov,
enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
• Zagotavljanjem nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč;
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• Določanjem in izvajanjem programov usposabljanja občinskega pomena;
• Usklajevanjem načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
• Zagotavljanjem osnovnih pogojev za življenje ter odpravo
posledic naravnih in drugih nesreč;
• Določanjem organizacij, ki so pomembne za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z zakonodajo.

4. člen
Za izvajanje zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami
skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
5. člen
Prostorske, urbanistične, gradbene in tehnične ukrepe,
pomembne za zmanjšanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, načrtuje občina v svojih prostorskih aktih.
6. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne ali druge
nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Oceno ogroženosti občine Ilirska Bistrica pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter načrte zaščite reševanja in pomoči
za območje občine Ilirska Bistrica izdela za Civilno zaščito
pristojni organ občinske uprave ali od župana pooblaščena
inštitucija.

7. člen
Župan Občine Ilirska Bistrica lahko določi, da poleg gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki morajo
izdelati oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja po
zakonu, tudi druge gospodarske družbe, zavodi in organizacije na območju občine Ilirska Bistrica izdelajo oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja. Nosilci izdelave načrtov
zaščite, reševanja in pomoči morajo sprejete načrte zaščite
in reševanja javno predstaviti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
8. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravlja
Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Regijskim centrom za
obveščanje iz Postojne. Naloge opazovanja, obveščanja in
alarmiranja so zlasti:
• Zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zaščito,
reševanje in pomoč;
• Obveščanje, opazovanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in
vzajemno zaščito;
• Posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napotBISTRIŠKI ODMEVI DECEMBER 2009

kov za njihovo izvajanje;
• Opravljanje drugih operativno komunikacijskih nalog na
zahtevo župana ali poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite.

9. člen
Podatke pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe,
društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi. Vsakdo mora
o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali izve
zanjo obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) ali
Policijo (tel. št. 113).
10. člen
Zahteve, pozivi, razglasi, pojasnila in napotila ob alarmih
ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih ali
drugih nesreč, ki jih izda župan, poveljnik Civilne zaščite občine, vodja intervencije oziroma drugi organ lokalne skupnosti pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
se prenašajo medijem preko Regijskega centra za obveščanje ali neposredno v takojšnjo in brezplačno objavo v skladu
z zakonom, ki ureja medije. Objava nujnih pozivov, razglasov
ter drugih sporočil ima prednost v vseh sredstvih javnega
obveščanja.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
11. člen
Občina Ilirska Bistrica v programu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter načrtih izvajanja zaščite, reševanja
in pomoči načrtuje zaščitne ukrepe.

12. člen
Zaklanjanje prebivalcev občine Ilirska Bistrica pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se izvaja z obstoječimi zaklonišči, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov
in izvedbo prilagoditev obstoječih primernih prostorov.

13. člen
V primerih, ko ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti prebivalstva, se izvrši evakuacija oziroma začasni umik
prebivalstva z ogroženega območja, ki jo odredi župan, v
nujnih primerih pa lahko tudi poveljnik Civilne zaščite občine
ali vodja intervencije. Evakuacija oziroma začasni umik prebivalstva iz ogroženega območja se izvaja na podlagi načrtov
zaščite, reševanja in pomoči.
14. člen
Občina Ilirska Bistrica zagotovi začasno nastanitev in
nujno oskrbo prebivalcem občine, ki so zaradi naravne ali
druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki
stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane
in ogrožene osebe.
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15. člen
Zaščito naravne in kulturne dediščine organizira občina
po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine ali pristojne organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
16. člen
Za preprečitev oziroma zmanjšanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč ter za omogočanje izvajanja zaščite,
reševanja in pomoči skrbijo pristojni organi občinske uprave
z izvajanjem prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih
tehničnih ukrepov.
17. člen
Občina Ilirska Bistrica skupaj z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje hidrantnega omrežja ter njegovo izgradnjo v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje. Uporaba vode iz hidrantnega
omrežja za gašenje, izobraževanje gasilcev in vzdrževanje gasilskih vozil je brezplačna.
18. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter lastniki in uporabniki objektov in naprav na območju občine
Ilirska Bistrica, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi morajo:
• Načrtovati in izvajati obvezne predpisane varnostne
ukrepe za preprečevanje nesreč z nevarnimi snovmi;
• Izdelati oceno ogroženosti;
• Izdelati načrte zaščite in reševanja v primeru nesreče;
• Pristojnim organom Občine Ilirska Bistrica posredovati vse
zahtevane podatke pomembne za zaščito in reševanje v
primeru nesreče,
• Sodelovati z organi upravljanja in vodenja zaščite in reševanja v Občini Ilirska Bistrica.

skrbi za usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno
zaščito kot neobvezno obliko usposabljanja.

21. člen
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
Organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč);
Nabavljajo sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah;
Izvajajo ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ
22. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah obsegajo:
• Prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč;
• Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
• Gašenje in reševanje ob požarih;
• Reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov;
• Reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter
ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih;
• Reševanje v gorah;
• Reševanje v jamah;
• Reševanje na vodi in iz vode;
• Reševanje ob velikih prometnih nesrečah;
• Izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
• Iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah;
• Reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih
oblikah množičnega nasilja;
• Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

19. člen
Lastniki in upravljavci nevarnih snovi, posebnih odpadkov in tehnoloških odpadnih voda so na podlagi zahtevka
Občine Ilirska Bistrica oziroma pristojnih služb za zaščito in
reševanje dolžni posredovati podatke o povprečnih zalogah
nevarnih snovi oziroma druge zahtevane podatke vezane na
upravljanje z nevarnimi snovmi za potrebe izdelave ocene
ogroženosti in načrtovanja skupnih ukrepov zaščite, reševanja in pomoči pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Ilirska Bistrica. Občina Ilirska Bistrica zbrane podatke vključi
med svoje in jih uporabi pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči.

V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
20. člen
Občina Ilirska Bistrica skrbi za organiziranje, vzpodbujanje
in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito. Prav tako

•
•
•
•

23. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
nevladnih organizacij;
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
Enote in službe Civilne zaščite
Policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.
24. člen

Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč so po zakonu:
• Gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote;
• Jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji – reševalci pri jamarskih društvih;
• Podvodna reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Podvodne reševalne službe;
• Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah;
• Gorska reševalna služba.
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25. člen
Gasilstvo kot obvezno javno lokalno službo v Občini Ilirska Bistrica izvajajo prostovoljna gasilska društva, ki jih s
sklepom o določitvi operativnih gasilskih enot določi župan
v skladu s statutom in Merili za razvrščanje in opremljanje
gasilskih enot ter Zakonom o gasilstvu, kjer so jasno opredeljene naloge prostovoljnih gasilskih društev, njihovih enot in
gasilske zveze kot osnovnih nosilcev organizacijskih in strokovnih nalog.
Izvajalci javne gasilske službe izvajajo predvsem naloge
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva
pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere
so usposobljeni in opremljeni.
V skladu z Zakonom o gasilstvu se sklene tripartitna pogodba o opravljanju javne gasilske službe med Občino, gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi.

26. člen
Gasilske enote Občine Ilirska Bistrica lahko v primeru
večje nesreče svojo dejavnost izvajajo tudi izven območja
občine Ilirska Bistrica, pod pogoji, ki jih določa Zakon o gasilstvu v 37., 38. in 39. členu.
27. člen
Župan občine s sklepom določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen
ustrezne kadre in sredstva in sicer za:
• Gradbeno-tehnično reševanje;
• Reševanje ob ujmah, poplavah in ekoloških nesrečah;
• Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
• Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
• Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasni
nastanitvi, prehrani in nujni oskrbi;
• Pomoč pri iskanju pogrešanih oseb;
• Prvo veterinarsko pomoč in drugo.
28. člen
Izvajanje nujne medicinske pomoči zagotavlja na območju občine Ilirska Bistrica Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki
organizira službo nujne medicinske pomoči za nudenje medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih
oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.
29. člen
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju občine,
sklene Občina Ilirska Bistrica pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in
pomoči ter financiranje le teh.
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Na podlagi pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena se
lahko za vzdrževanje potrebne pripravljenosti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, gospodarskim družbam, zavodom
in drugim organizacijam ter društvom in nevladnim organizacijam zagotavlja brezplačna zaščitna in reševalna oprema
ter orodja, ki jih morajo vzdrževati.

30. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo javno službo na območju občine Ilirska Bistrica v času
naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim
organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v
okviru javne službe, ki jo opravljajo.
Občina Ilirska Bistrica zagotovi gospodarskim družbam,
zavodom in drugim organizacijam, ki opravljajo javno službo
za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri
opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
31. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo
ustrezne kadre in opremo.
Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in
pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z merili
za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč in če jih za
to določi župan s sklepom. Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih
posamezne enote opravljajo. S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog,
zavarovanje operativnih članov ter sankcije za neizvrševanje
pogodbenih obveznosti.

32. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite,
reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz poklicnih reševalnih služb, gospodarskimi družbami, zavodi ter drugimi organizacijami, ki jih župan s sklepom določi za izvajanje
nalog zaščite reševanja in pomoči ali so njihove zmogljivosti
nezadostne glede na načrte zaščite in reševanja in sicer:
• Enote za prvo pomoč;
• Tehnično reševalne enote;
• Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
• Enote službe za podporo;
• Poveljnika za Civilno zaščito in njegov namestnik;
• Poverjenike Civilne zaščite, njihove namestnike ter člane
štaba Civilne zaščite;
• Druge enote in službe glede na ocene ogroženosti.
33. člen
Župan s sklepom ustanovi enote in službe Civilne zaščite
v Občini Ilirska Bistrica.
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Župan s sklepom o organizaciji in delovanju enot in služb
Civilne zaščite v Občini Ilirska Bistrica podrobneje uredi delovanje, usposabljanje, opremljanje in financiranje enot in
služb Civilne zaščite v občini Ilirska Bistrica.

VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
34. člen
O mobilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča Vlada Republike Slovenije.
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči na območju Občine Ilirska Bistrica odloča poveljnik Civilne zaščite občine ali
drugi organi pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in
reševanja.

35. člen
V Občini Ilirska Bistrica se zagotavlja enotno obveščanje in
aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in
aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt potrdi župan
in je sestavni del občinskega načrta varstva pred požarom.
Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob večjih
nesrečah, ki prizadenejo večje območje občine, se smiselno
uporablja 82. Člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

36. člen
Aktiviranje gospodarskih družb, zavodov, društev, nevladnih organizacij in drugih, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči na območju občine Ilirska Bistrica poteka skladno
z načrti izdelanimi za primer posamezne nesreče. Aktiviranje
poteka na zahtevo poveljnika Civilne zaščite Občine Ilirska
Bistrica ali drugega pristojnega organa za vodenje.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE
37. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami zlasti:
• S krovnim dokumentom (odlokom) določa organiziranost
in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
• Na predlog župana sprejme občinski program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
• Odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje
posledic naravnih in drugih nesreč;
• Spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
38. člen
Župan Občine Ilirska Bistrica:
• Sprejema načrte zaščite in reševanja;
• Skrbi za izdelavo programa in načrtov varstva pred narav-
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•
•
•
•

nimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov
zaščite in reševanja;
Imenuje poveljnika Civilne zaščite občine ter štab Civilne
zaščite za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
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;
Imenuje odbor za načrtovanje in razpolaganje s sredstvi
požarne takse;
Določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami občine;
Sklepa o ustanovitvi občinskih enot in o organiziranju 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;
Občinskemu svetu podaja oceno pripravljenosti sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini;
Podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja;
Skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
V nujnih primerih odredi evakuacijo;
Opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom.

39. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica:
Usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi;
Sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje
in pomoč;
Spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
Vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
reševanju in pomoči;
Daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč;
Sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju in imenovanju članov štaba CZ;
Javno predstavi načrte zaščite in reševanja;
Izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.

Poveljnik Civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri
delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse
njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.

40. člen
Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:
• Izdela predlog občinskega programa in načrta varstva pred
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naravnimi in drugimi nesrečami,
• Pripravi predlog ocene ogroženosti in druge strokovne
podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči;
• Pripravi predlog načrta zaščite in reševanja v občini Ilirska
Bistrica;
• Usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.

44. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so
po zakonu obvezne organizirati sile za zaščito, reševanje in
pomoč in izvajati druge ukrepe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo zagotoviti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja,
sredstva za priprave in druge stroške.

41. člen
Glede pravic in dolžnosti vodje gasilske intervencije se
smiselno uporablja 40. in 41. člen Zakona o gasilstvu.

45. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnim in drugimi nesrečami, ki jih izvede Občina
Ilirska Bistrica poda za enote Civilne zaščite poveljnik Civilne
zaščite, za gasilsko zvezo in prostovoljna gasilska društva pa
gasilska zveza in društva posamezno. Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejme
na predlog župana Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica.

42. člen
Stroški izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči,
katerih nosilec je Občina Ilirska Bistrica in so v breme proračuna Občine Ilirska Bistrica se krijejo iz sredstev gasilskih
enot in iz sredstev Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica. V
primeru, da sredstva ne zadoščajo pokritju nastalih stroškov,
odredi župan Občine Ilirska Bistrica koriščenje sredstev iz
drugih proračunskih postavk oziroma proračunske rezerve.
Poveljnik gasilske zveze in poveljniki gasilskih društev
smejo odrejati ukrepe in z njimi povezane stroške do višine
s katerimi razpolaga gasilska zveza oziroma društvo. Če stroški presegajo finančne zmožnosti gasilske zveze oziroma
društva, obvesti poveljnik zveze oziroma društva poveljnika
Civilne zaščite občine, ki odobri koriščenje sredstev Civilne
zaščite občine. Poveljnik Civilne zaščite občine sme odrejati
ukrepe in z njimi povezane stroške do višine sredstev namenjenih za delovanje Civilne zaščite v občini. V primeru, da
stroški presegajo sredstva za gasilstvo in sredstva Civilne zaščite občine, je poveljnik Civilne zaščite dolžan o tem nemudoma obvestiti župana in se ravnati po njegovih navodilih.

46. člen
Za uresničevanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine Ilirska Bistrica se zagotavlja finančna
sredstva iz proračuna Občine Ilirska Bistrica predvsem za naslednje namene:
• Za izobraževanje strokovnih in organizacijskih kadrov;
• Za izvajanje nalog gasilstva ter izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot;
• Za izobraževanje in usposabljanje štaba, ekip in enot Civilne zaščite ter ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
• Za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremljanje
javne infrastrukture na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ;
• Za spodbujanje preventivno-varstvenih dosežkov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Poveljnik gasilske zveze oziroma vodja intervencije mora
v primeru odsotnosti poveljnika Civilne zaščite in župana odrejati ukrepe gospodarno in odgovorno.

Obseg in vrsta nalog sta opredeljena v programu sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ilirska
Bistrica.

IX. FINANCIRANJE

47. člen
Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah je brezplačna in
se krije iz proračuna občine oziroma drugih virov, če je tako
določeno.

43. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, se financirajo oziroma
sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in
kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s
predpisi in akti Občine Ilirska Bistrica s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
financira tudi iz:
• Sredstev drugih lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog;
• Sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij;
• Namenskih sredstev iz požarne takse;
• Prostovoljnih prispevkov, volil in daril;
• Mednarodne pomoči;
• Drugih virov.
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V primerih, ko znan povzročitelj povzroči ogroženost
ali nesrečo iz očitne velike malomarnosti in neupoštevanja predpisov ali namerno in brez razloga alarmira gasilsko
enoto, mu lahko Občina Ilirska Bistrica poda zahtevek za
kritje stroškov zaščitnih in reševalnih ukrepov. Zahtevek za
plačilo stroškov vseh sodelujočih sil posreduje župan Občine
Ilirska Bistrica.
Sredstva pridobljena iz naslova vrnitve stroškov nujnega
ukrepanja oziroma sorazmernega deleža stroškov intervencij so namenski prihodki tiste reševalne službe ali sestave, ki
je nujno ukrepanje ali intervencijo izvršila in jih lahko uporabi le za svojo dejavnost v skladu z zakonom.
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X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
48. člen
Občina Ilirska Bistrica organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov. Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne
zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s
predpisanimi programi usposabljanja.
49. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi
upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in
pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe
ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ilirska
Bistrica.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM
50. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov
in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica
je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
• Stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
• Stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
• Stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

52. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v
skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Župan in občinska uprava morata v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka, pripraviti dokumente in sprejeti ukrepe, določene s tem odlokom.

54. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.
55. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ilirska Bistrica.
Številka: 840-4/2009
Datum: 5.11.2009
ŽUPAN
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.
Na podlagi 21. in 50a. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008- Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008- Odl.US:
U-I-427/06-972/93), 45. člena Zakona o prekrških ( Uradni
list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31,
58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/067, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C) 14.,15 in
16.člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I295/05-38, 58/2009), 2.člena Zakona o občinskem redarstvu
( Uradni list RS, št.139/2006) in 16.člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97,30/98,4/08,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik,
št. 4, 30.6.2006) ter 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 12/2001,
Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, št.10/09) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na28.
seji dne 5.11.2009 sprejel

ODLOK O USTANOVITVI
OBČINSKEGA REDARSTVA
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
1. člen
S tem odlokom se določajo organizacija, pristojnosti in
naloge občinskega redarstva Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
Občinsko redarstvo se organizira ter deluje v okviru občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, v skladu z Odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Ilirska Bistrica.

3. člen
Občinski redarji izkazujejo pooblastila za opravljanje nadzora s službeno izkaznico, ki jo izda župan Občine Ilirska Bistrica.
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