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Zadeva:   POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE  V OBČINI ČRNOMELJ za leto 2016 
 
Področje zaščite in reševanja v občini je tista dejavnost, ki jo je vsaka lokalna skupnost dolžna urejati v 
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 51/2006-UPB, št.97/2010) 
kot temeljnim predpisom in v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. 
 
Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v 
skladu z merili in normativi: 

- organizira reševalno pomoč v požarih, 
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih 

nesreč, 
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in  varstva pred 

naravnimi nesrečami 
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč, 
- sodeluje z  poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo, 
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in 

drugimi   nesrečami. 
 
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa: 

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih   
ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito, 
- sprejme načrt zaščite in reševanja, 
- vodi zaščito, reševanje in pomoč, 
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in 

organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, 
- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine, 
- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, 
- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, 
- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni 

zaščiti ter materialno dolžnost. 
 
1.  KADROVSKI SESTAV CZ OBČINE ČRNOMELJ  
 
V letu 2016 je bil imenovan nov štab CZ občine Črnomelj, v naslednji sestavi: 
Jože Weiss – poveljnik štaba CZ 
Jože Vrščaj – namestnik poveljnika štaba CZ in član zadolžen za požarno varnost in tehnične nesreče 
Boštjan Majerle – član zadolžen za zaklanjanje in evakuacijo 
Samo Kavčič – član zadolžen za tehnično reševanje 
Antonija Balkovec – članica zadolžena za Prvo Pomoč 
Renata Kambič – članica zadolžena za RKB zaščito 
Marjetka Papež – članica zadolžena za področje oskrbe ogroženega prebivalstva 
Boris Korasa – član zadolžen za koordinacijo med štabom CZ in Policijo 



Opravljena je bila tudi reorganizacija enot v sklopu Civilne zaščite. Na novo sta bile imenovani ekipi za 
prvo pomoč, ekipa za tehnično reševanje iz ruševin, ter poverjeniki za Civilno zaščito.  
 
Po reorganizaciji v sestavu Civilne zaščite delujejo: 

 štab Civilne zaščite Občine Črnomelj 

 I ekipa prve pomoči CZ 

 II ekipa prve pomoči CZ 

 ekipa za tehnično reševanje iz ruševin 

 poverjeniki za CZ 
 
Istočasno z reorganizacijo enot je potekala tudi posodobitev načrtov s področja zašite in reševanja. Na 
novo je bil izdelan tudi načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Črnomelj, in priloge, ki so 
povezane z načrtom. Štab Civilne zaščite, ga je obravnaval na treh svojih sejah, v veljavo pa je stopil v 
mesecu novembru. 
 
2. NARAVNE IN DRUGE NESREČE  
 
V letu 2016, je bila na področju občine Črnomelj aprila močnejša pozeba, ki je prizadela predvsem trajne 
nasade (sadovnjaki in vinogradi). Škodo so prijavili trije lastniki na petih različnih lokacijah. Škodo, ki je 
nastala ob pozebi, si je ogledala občinska komisija za ocenjevanje škode. Ob ogledu je bilo ugotovljeno, 
da je bila prizadetost nasadov zaradi pozebe 80% - 100%. Podatki o škodi so bili posredovani na izpostavo 
URSZR v Novo mesto. 
 
GASILSKE INTERVENCIJE 
Po podatkih URSZR je bilo v letu 2016 opravljenih 99 izvozov, na različne intervencije na področju občine 
Črnomelj. Največ izvozov so opravile enote PGD Črnomelj 68 ali 68%, PGD Dragatuš 7 ali 7% in PGD 
Preloka 5 ali 5%.  
 
3.  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE   
 
V sklopu izobraževanj so se pripadniki operativnih enot PGD, usposabljali v centru URSZR na Igu. 
Usposabljanja so potekala na temo: tehničnega reševanja, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo, 
reševanja na vodi, uporabi IDA in gašenja požarov. 
V  letu 2016 je bilo za udeležence usposabljanj izplačanih 63 refundacij plač in sicer v višini 10.969,30 
EUR.   
 
Ekipi prve pomoči Civilne zaščite in PGD Črnomelj, ki delujeta pod okriljem Civilne zaščite Občine 
Črnomelj, se sta usposabljali skupaj z ekipo prve pomoči Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj.  
 
V mesecu juniju je bilo v Črnomlju organizirano regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
Rdečega križa in Civilne zaščite. Poleg OZ RK Črnomelj in izpostave URSZR Novo mesto je bila 
soorganizatorica tudi Občina Črnomelj , oziroma Civilna zaščita Občine Črnomelj. Po mnenju udeležencev 
in soorganizatorja izpostave URSZR Novo mesto, je bilo preverjanje usposobljenosti med najboljše 
organiziranimi do sedaj. Preverjanja se sta udeležili tudi dve ekipi Civilne zaščite Občine Črnomelj in sicer 
ekipa Civilne zaščite in ekipa PGD Črnomelj. Obe ekipi se sta uvrstili v prvo polovico udeleženih na 
preverjanju. 
 
 
 



4.  OPREMLJANJE   
 
Na podlagi sprejetega letnega načrta in  razpoložljivih  sredstev  je bilo v letu 2016  nabavljeno:  
- zajemalna nosila za ekipe PP 
- delovne uniforme in obutev za pripadnike CZ 
- komunikacijski kovček  za vodenje intervencije na terenu. 
 
5.  FINANCIRANJE   
 
Finančni plan je bil usklajen s predvidenimi sredstvi proračuna za leto 2016 v višini 49.796,38 EUR.  
Realizacija je bila v višini 42.041,60 EUR.  
Podrobnost namembnosti je razvidna iz naslednje tabele: 
 

 PLAN PORABA 

REDNA DEJAVNOST 23.100,00 17.802,19 

PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV 2.150,00 1.035,17 

NABAVA OPREME ZA CZ 24.446,38 23.204,14 

SKUPAJ 49.796,38 42.041,60 

 
V letu 2016 je bila končna realizacija v višini 42.041,60 EUR, kar predstavlja 84,43% načrtovanih sredstev. 
Realizacija sredstev je bila pod planom predvsem zaradi zapoznelih zahtevkov za refundacijo plače, za 
izobraževanja, ki so bila izvedena konec leta 2016. Zahtevki za refundacijo plače pa so bili  izplačani v 
začetku leta 2017. 
 
6. DAN CIVILNE ZAŠČITE  
 
V počastitev dneva Civilne zaščite potekajo vsako leto razne slovesnosti na državni, regijski in občinski 
ravni s podelitvami ustreznih priznanj. 
 
Dobitniki priznanj v letu 2016 na ravni občine Črnomelj so bili: 
 
- PGD Vranoviči /bronasti trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- Jurij Špehar  /bronasti trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- Srečko Adlešič  /bronasti trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- Janez Dražumerič /bronasti trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- PGD Tribuče /srebrni trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- PGD Petrova vas /srebrni trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- PGD Mavrlen /zlati trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- Zdenka Vrtin /zlati trak štaba CZ občine Črnomelj/ 
- Anton Banovec /zlati trak štaba CZ občine Črnomelj/ 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da obravnava in sprejme Poročilo o stanju Civilne zaščite 
v občini Črnomelj za leto 2016 v predloženi vsebini. 
 
Pripravil:            Predlagateljica: 
Jože Weiss, poveljnik štaba CZ        Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.  
 



MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO: 
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 18. seji, dne 08.05.2017 obravnaval 
gradivo »Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2016«. Odbor na gradivo ni imel 
pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo 
sprejme v predloženi vsebini.   

 
    Predsednica  

Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo 
Nataša Hudelja, l.r. 

 


