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1.0. Uvod k dokumentom o obveščanju, opozarjanju in alarmiranju
Dokumenti o obveščanju, opozarjanju in alarmiranju so izdelani skladno z predpisi, ki
določajo organiziranost in pripravljenost v primeru naravne ali druge nesreče (Uredba o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja – Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06, 76/08)
Ključni element organiziranosti sistema obveščanja v občini Izola je Regijski center
obveščanja (ReCO), ki deluje neprekinjeno 24 ur in razpolaga s telefonskimi številkami za
klic v sili oziroma sprejem obvestil o opaženih naravnih in drugih nesrečah. V občini Izola se
v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega, aktivira občinski center za obveščanje
(OCO), ki opravlja naloge obveščanja in alarmiranja v občini.
ReCO in OCO posluje skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(UL.RS Št. 51/06 – UPB1).
ReCo skladno z Navodilom izvaja tudi pozivanje regijskega štaba CZ in enot preko sredstev
zvez : telefon ,pozivnik, GSM itd.

KRATICE IN POJMI, KI SE UPORABLAJO V DOKUMENTIH:
ZiR
ReŠCZ
ReCO
ReKOŠ
OŠCZ
OCO
UE
Izpostava
Inšpektorat
(IRSVNDN)
Pogodbene enote

Zaščita in reševanje
Regijski štab civilne zaščite
Regijski center obveščanja
Regijska komisija za ugotavljanje škode
Štab civilne zaščite občine
Območni center obveščanja
Upravna enota občine
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Koper
Enote ZiR, ki po pogodbi izvajajo ukrepe zaščite in reševanja v občini

Navodilo o uporabi tabel za obveščanje in alarmiranje ter o
obveščanju službe za ZiR občine Izola
Obveščanje, opozarjanje in alarmiranje, na podlagi tabel, ki sledijo v tem dokumentu, se
uporablja na sledeči način:
1. IZVAJALCE UKREPOV, na podlagi prejetega obvestila o odkritju nesreče, kliče ter s
tem aktivira operater na regijskem centru za obveščanje. Rimske številke pred nazivom
oz. imenom izvajalca pomenijo prioritetni vrstni red klicanja. Operater na ReCO prične
klicati izvajalca pod zaporedno rimsko številko I., na podlagi zahtevka iz strani vodje
intervencije pa pokliče izvajalce pod naslednjimi zaporednimi številkami, razen če v
tabelah ni drugače določeno (primer je požar v naravnem okolju – glej tabelo).
2. A) OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV OZ. OSEB izvaja operater na ReCO po
vrstnem redu določen z rimskimi številkami pred nazivom oz. imenom pristojne osebe ali
organa. Pristojne organe, se obvešča, ko gre za nesrečo večjega obsega oz. če obstaja
nevarnost nesreče, ki bi imela lahko hujše posledice za ljudi in okolje ali ko gre za
nesrečo, zaradi katere je ReCO aktiviral več reševalnih enot in tako zahteva vodja
intervencije.
Take nesreče so lahko:
 večji požar ali požar kjer se je poleg gasilske brigade aktiviralo tudi prostovoljna gasilska
društva v občini,
 možnost poplave – močno naraslo morje oz. ko se predvideva, da bo morje preraslo
obalno višino,
 potresi,
 izlitja nevarnih snovi v morje, ko gre za velike količine,
 večje prometne nesreče – pomorska nesreča v bližini izolskega polotoka, večja cestnoprometna nesreča,...
 močan veter ter
 druge nesreče, ki lahko ogrozijo življenja in premoženje.
Pristojno osebo – poveljnika ali namestnika poveljnika OŠCZ, ki je v občini Izola
obenem predstavnik službe za zaščito in reševanje, se lahko kliče tudi:
 ko ReCO potrebuje dodatne informacije s terena in nima drugih kontaktnih oseb na
razpolago ter
 ob nesreči manjšega obsega, vendar tako odloči VODJA INTERVENCIJE, zaradi
potrebe po aktiviranju drugih sil za ZiR oz. za nudenje logistične podpore enotam za
zaščito, reševanje in pomoč.
B) V primeru, da je pristojna oseba pod zaporedno številko I. nedosegljiva (povelj.
OŠCZ), se pokliče naslednjega člana štaba po seznamu. V kolikor ni noben član štaba
dosegljiv se kliče osebe oz. organe pod naslednjo zaporedno številko ( II., III., itd.) – izjemni
primeri!!
C) Župana oz. županjo občine se pokliče oz. aktivira le na zahtevo poveljnika oz.
namestnika poveljnika OŠCZ, z izjemo potresa večjega obsega.

2.0. Navodilo o obveščanju organov in organizacij, ki vodijo in
izvajajo zaščito, reševanje in pomoč v občini Izola
SPREJEM INFORMACIJ O NESREČI (O IZREDNEM DOGODKU)
Informacije o nastali naravni ali drugi nesreči sprejema ReCO (telefonska številka 112).
Informacije o nastali naravni ali drugi nesreči lahko sporočajo naslednji subjekti:
 poveljniki CZ,
 pripadniki CZ,
 URSZR – Izpostava Koper,
 gasilci, policija, inšpekcijske službe,
 zavodi, organizacije in gospodarske združbe,
 državljani.

OPOMBA:
1. Za izdajanje zahtevkov za dodatno pomoč v silah in sredstvih za zaščito in reševanje, je
pristojen:
 vodja intervencije
2. Za posamezne vrste nesreč se poziva službe in enote ter obvešča pristojne osebe, ki so
navedene v tabelah za posamezne vrste nesreč (tabele za posamezne vrste nesreč sledijo v tem
navodilu).

2.1. Požari
2.1.1. Požari v stanovanjskih, industrijskih objektih
VRSTA NESREČE:

POŽAR

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Način aktiviranja in alarmiranja je določen v Operativnem
gasilskem načrtu
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je v
prilogi 1 tega dokumenta

2.1.2. Požari v naravi
VRSTA NESREČE:

POŽAR

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Način aktiviranja in alarmiranja je določen v Operativnem
gasilskem načrtu
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je v
prilogi 1 tega dokumenta

2.2. Nesreče z nevarnimi snovmi in ostale tehnološke nesreče
VRSTA NESREČE:

NEVARNE SNOVI IN
TEHNOLOŠKE

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Način aktiviranja in alarmiranja je določen v Operativnem
gasilskem načrtu
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je v
prilogi 1 tega dokumenta

V primeru razlitja nevarne snovi v priobalnem pasu (za nesreče na morju se upošteva državni
načrt za morje).

2.3. Potres
VRSTA NESREČE:

POTRES

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Aktiviranje glede na algoritem Načrta ZiR za potres in pripadajočih
prilog
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je v
prilogi 1 tega dokumenta

2.4. Poplave in vodne ujme
VRSTA NESREČE:

POPLAVE

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Aktiviranje glede na algoritem Načrta ZiR za poplave in
pripadajočih prilog
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je v
prilogi 1 tega dokumenta

2.5. Prometne nesreče na cesti in na vodi
VRSTA NESREČE:

PROMETNE NESREČE

OBČINA :

IZOLA

IZVAJALCI UKREPOV (po prioritetnem vrstnem redu):

Aktiviranje glede na algoritem po regijskem in državnem načrtu za
specifično nesrečo
OBVEŠČA SE ( po prioritetnem vrstnem redu):

Način obveščanja se določi glede na seznam obveščanja, ki je priloga
državnega oz. regijskega načrta

2.6. Nevarnosti, ko življenja in premoženja niso direktno ogrožena
Vrsta nesreče

Koga se obvešča
v občini

1.

SUŠA

2.

PLIMA

3.

MOČAN VETER

4.

TOČA

prilogi 1 tega
dokumenta
prilogi 1, 3 tega
dokumenta
prilogi 1, 3 tega
dokumenta
prilogi 1, 3 tega
dokumenta

2.7. DRUGO (teroristični napadi, epidemije, vojne – izredna stanja)
Taki dogodki so obravnavani kot tveganje za druge nesreče v smislu verižnih dogajanj in se
jih obravnava skupaj z ukrepi iz OBRAMBNEGA NAČRTA, kjer pri obveščanju sodeluje
lahko tudi struktura izven URSZR, npr. MORS – Nacionalni center za krizno upravljanje ali
MNZ – Policija – Operativno komunikacijski center.

3.0. Navodilo o obveščanju javnosti
A. Navodilo o obveščanju javnosti
Javnost se opozarja na pretečo nevarnost, seznanja z navodili o postopkih in ravnanju ob
nesrečah v vsebini, ki jih posreduje štab OŠCZ.

Zap
št.

VRSTA
OBVEŠČANJA

IZVAJALEC
OBVEŠČANJA

KOGA SE
OBVEŠČA

OPOMBA

1.

Obveščanje preko
državne radijske in TV
postaje ter lokalnih
radijskih medijev
(Teletekst-posebna
zahteva)

RTV Slovenija (TV
Koper, Radio
Koper),

Prebivalstvo
občine

Obveščanje preko lokalne
radijske postaje

Radio Morje,
Radio Capris,
Radio Portorož
Radio Tartini

Prebivalstvo
občine

2.

Obveščanje s pisnimi
obvestili, plakati

OŠCZ Izola

Gospodinjstva
in organizacije
v občini

Vsebino
posreduje
ReCO ali
OŠCZ oz.
pooblaščeni
po M-7
(potres)
Vsebino
posreduje
ReCO ali
OŠCZ oz.
pooblaščeni
po M-7
(potres)
Za
razdeljevanje
se uporabi
kurirje oz. po
potrebi lahko
tudi delavce
Pošte
Slovenije
(oz. M-7
(potres))

3.

Obveščanje po sistemu
zvez (žične, UKW,
kurirske)

ReCO, Enote CZ

Strukture
zaščite in
reševanja

Sistem
ZARE
Imenik
važnejših tel.
In
faks številk

B. Pristojnost pošiljanja obvestil
Pristojen za sestavljanje obvestil in sporočil za javnost je županja občine, ki lahko generalno
pooblasti poveljnika OŠCZ ali namestnika poveljnika OŠCZ. Za strokovna sporočila v
zvezi z dejavnostjo enot in intervencijskimi ukrepi je pristojen poveljnik ali namestnik OŠCZ.

C. Vsebina obvestil
Obvestila morajo vsebovati podatke, ki so strogo namenski glede na vidik nesreče. Podatki in
informacije NE SMEJO BITI VZROK ZA VZNEMIRJENJE OBČANOV IN
POVZROČANJE PANIKE pri prebivalstvu.
Obvestila o vzrokih nesreče in povzročiteljih nesreče lahko posredujejo samo osebe s
pooblastili za pošiljanje obvestil, oziroma se objavljajo samo informacije o možnem sumu na
vzrok nesreče.

D. Evidentiranje informacij v ReCO
Evidentiranje sprejetih in oddanih sporočil - informacij, se izvaja v ReCO skladno z
Navodilom za delo centrov za obveščanje.

E. Časovno zaporedje obveščanja - prioriteta v obveščanju
OPOMBA:
V tabelah za posamezne vidike nesreč so podatki že vpisani po prioritetnem redu.

4.0. NAVODILO O OPOZARJANJU

4.1. Informacije in obvestila se posredujejo v naslednjim (Prejemniki
informacij in obvestil):
Zap. MOŽNA NEVARNOST
št.
1.

2.

Nevarnost naravnih
nesreč
(poplava, požari, močne
padavine, vihar)
Nevarnost tehnološkoh
nesreč (eksplozije, izliv
nevarnih snovi, požar,
uhajanje nevarnih
plinov)

KDO
OPOZARJA

KOGA
OPOZARJA

ReCO
OŠCZ
Gasilci

Prebivalstvo

ReCO
OŠCZ
Gasilci

Prebivalstvo in
delavci v
ogroženih
delovnih
organizacijah

SISTEM
OPOZARJANJA
Lokalni mediji
razglas, megafon,
kurirji
Javno
alarmiranje
Lokalni mediji
razglas, megafon,
kurirji

4.2. Vsebina obvestil
Obvestila morajo naslovniku posredovati bistvene podatke in navodila, ki ljudi usmerjajo pri
postopkih osebne in vzajemne zaščite za posamezne vidike ogroženosti
V navodilih se posredujejo tudi podatki o telefonskih in telefaks številkah za javljanje potreb
po reševanju in sporočanje informacij v zvezi z nesrečami.

4.3. Oblika in vrsta obvestil
- Obvestila, ki morajo biti zaradi časovno kratkega obdobja za preventivno ukrepanje takoj
posredovana, se posredujejo preko megafona in ustno. Obveščanje v neposredno ogroženih
objektih izvedejo enote zaščite in reševanja, ki so prisotne na mestu nesreče.
- Obvestila, ki se posredujejo preko medijev, morajo biti kratka in jedrnata in se večkrat
ponovijo.
- Pisna obvestila morajo biti zapisana v vsebini, ki je po razumljivosti dostopna širokemu
krogu občanov, vsebovati morajo konkretne podatke, sheme in navodila.
- Navodila se za večino ukrepov pripravijo vnaprej, predvsem za ukrepe zaklanjanja, prve
pomoči, preventivne protipožarne zaščite, zaščite pred RKB učinki ter navodila v zvezi z
preskrbo z vodo v primeru suše.
- Navodila se po možnosti pripravijo na disketah in priložijo k načrtu obveščanja.

5.0. Navodilo o alarmiranju
5.1. Javno alarmiranje
Javno alarmiranje izvaja ReCO in OŠCZ preko mreže siren v občinah.
V primeru, da se katera od siren okvari, mora občina za območje, ki jo pokriva sirena
zagotoviti ročno ali kako drugo sireno.
Občanom se lahko preko javnih medijev sporoči obvestilo o predvidenem terminu proženja
siren in za kakšne namene.
ODLOČITEV O IZVEDBI ALARMIRANJA OZIROMA UKAZ ZA IZVAJANJE
ALARMIRANJE izda lahko :
Za odobritev alarmiranja oz. izdajanja ukazov alarmiranja v celotni občini oz. za
področje krajevnih skupnosti, za vključitev siren je pristojen:
 ReCO, ki je predhodno dobil obvestilo o nesreči, ta pa sproži sistem javnega
alarmiranja preko občinskega sistema siren, ki mora biti povezan z centrom za
obveščanje,
 če znak za preplah sproži gasilsko društvo oz. gospodarska družba, organizacija,
zavod ali drugi; mora takoj obvestiti ReCO, ki je kompetenten, da po RTV - ju in
radiu izda obvestila prebivalcem.

5.2. Tiho alarmiranje
Se izvaja preko ReCo in Območni CO za potrebe sklica štabov in pripadnikov enot ZiR, ki
imajo pozivnike ali telefon.

6.0. Priloge
Priloge k temu dokumentu so:
Priloga 1 - 10

ZADNJA SPREMEMBA: 23. december 2014

