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 1. OBSEG NAČRTOVANJA ZA SPREJEM IN NASTANITEV 
 

Občinski načrt za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske regije je izdelan kot dodatek (D-

207) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Občinski načrt za 

sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske regije opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog na 

zbirališču v občini Velike Lašče (v nadaljevanju Velike Lašče).  

 

V načrtu za sprejem in nastanitev so opredeljene naloge in število evakuiranih oseb, ki jih je občina 

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 Ljubljanske regije opredeljujejo ukrepi in naloge na občinskem zbirališču.  

   

1.1 Temeljne ravni načrtovanja  

 

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 

Ljubljanske regiji, kjer se morajo po odrejeni evakuaciji javiti.   

  

Občina Velike Lašče v tem dodatku (D-207) 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 Velike Lašče 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 mora biti usklajen s načrtom 

regije. 
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1.2.    Pregled nastanitve v Občini Velike Lašče 

  

Zap. 

št. 

Kapaciteta 

nastanitve 

v občini 

SPREJEM IN NASTANITEV V OBČINAH LJUBLJANSKE REGIJE 

OBČINA 

NASTANITVE 

Naslov sprejemališča v občini 

nastanitve 

Iz OPU 

0 – 3 km 

Iz OTU 

3 – 10 km 

 

1. 

 

75 
VELIKE 

LAŠČE 

Športna dvorana pri OŠ Primoža 

Trubarja Velike Lašče,  

Šolska ulica 11, 1315  Velike Lašče 

75 / 

      

SKUPAJ:   75   75 / 
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1. AKTIVIRANJE OBČINSKEGA ZBIRALIŠČA 
 

2.1. Aktiviranje občinskega zbirališča 

  

DOKUMENTACIJA,                  DIAGRAM POTEKA                       PRIMARNA 

POSTOPKI                                      AKTIVNOSTI                         ODGOVORNOST 
 

 

           

Obvestilo          ReCO Ljubljana 

           

 

 

 

Dokumenti o                                

aktiviranju                     

                             Poveljnik CZ Velike Lašče 
                                                                                Občinska uprava Velike Lašče 

           

           

           

           

           

                                                      

           

           

                                                                                                                       

 

 

           

 

           

                   

          

                                      

          

          

 

 

                                                                                   Poveljnik CZ Velike Lašče 

          Štab CZ Velike Lašče 

 

 

Ob sprejemu informacije v ReCO Ljubljana, da je ali bo po izpustu radioaktivnega onesnaženja zaradi 

jedrske nesreče v NEK v Posavju odrejena evakuacija, ReCO Ljubljana takoj obvesti župana Občine 

Velike Lašče oz. Poveljnika ali namestnika Poveljnika CZ Velike Lašče. Poveljnik ali namestnik 

2.1.1. 

Posredovanje odredbe o 

izvajanju evakuacije v Posavju 

2.1.3. 

Poveljnik CZ Velike Lašče 

Namestnik poveljnika CZ 

2.1.7. 

Spremljanje aktiviranja 

2.1.4. 

ŽUPAN 

2.1.2. 

AKTIVIRANJE 

2.1.5. 

Občinske enote in sile za CZ 

2.1.6. 

Informacijski center 
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Poveljnika CZ Velike Lašče odredi aktiviranje tega dodatka k regijskemu načrtu zaščite in reševanja ob 

jedrski nesreči.   

 

Poveljnik CZ Velike Lašče 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 Velike Lašče (tudi Poveljnik CZ Regije in Poveljnik CZ RS). 

Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja 

občinska uprava občine Velike Lašče. 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. 

 

3. SPREJEM EVAKUIRANIH OSEB V VELIKE LAŠČE 

3.1. Sprejem evakuiranih oseb na občinskem zbirališču Velike Lašče 

 

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 Velike Lašče.  

Mikrolokacija občinskega zbirališča in prostora nastanitve v občini Velike Lašče, je na lokaciji 

Športna dvorana pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315  Velike Lašče. 

  

Za potek in usklajevanje dela na zbirališču je odgovoren vodja zbirališča.  

Za vodjo zbirališča Velike Lašče je določen član štaba CZ Velike Lašče za področje oskrbe Matej 

Gruden.  

 

Če delavec zaradi objektivnih razlogov ni dosegljiv za izvajanje aktivnosti, določi Poveljnik CZ Velike 

Lašče drugega delavca.  

  
Na sprejemališču potekajo naslednje aktivnosti:  

-  priprava zbirališča;  

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

 

Na zbirnem mestu, v športni dvorani 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 preverjajo ustrezni državni organi. 
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  3.2. Priprava sprejemališča  
 

IZVAJALEC/ odg. oseba OPIS AKTIVNOSTI 
OPREMA CZ IN DRUGA 

MTS 

Štab CZ Velike Lašče 

Prostovoljna gasilska 

društva  

Priprava MTS v centru CZ Dvorska vas, 

dovoz  do sprejemališča v Velikih Laščah, ter 

postavitev dohoda s smerokazi  

-    mize zložljive,  

-    klopi zložljive,  

- smerokaz z napisom »zbirališče«  

- ročna radijska postaja (2 kos),  

- vozilo GZ (1 kos),  

- zastava CZ  

Poveljnik CZ občine  

 

Zagotovitev prisotnosti 3 gasilcev z 

kombiniranim gasilskim vozilom  

 

 - oprema po formaciji  

Policijska postaja Ribnica 

 

Zagotovitev prisotnosti policijskih ekip za 

urejanje prometa  
- oprema po formaciji policije  

Režijski obrat občinske 

uprave Velike Lašče 

Zagotovitev cestno prometne signalizacije za 

obvoze in zapore  
- predpisane označbe in znaki  

  

Občinska uprava Velike 

Lašče 

 

Zagotovitev obrazcev in tabel s podatki o 

številu evakuiranih oseb iz Posavja  

 

- osebna in zaščitna oprema    

  pripadnika CZ  

Občinska uprava: 

 
Izvajanje administrativnih nalog na zbirališču  

- prenosni računalnik s tiskalnikom,         

pribor za pisarniško poslovanje  

- osebna in zaščitna oprema      

pripadnika CZ  

Poveljnik CZ Velike Lašče  
Zagotovitev ene regijske ekipe CZ za RKB 

dekontaminacijo 

- skupna oprema po formaciji  

- osebna oprema po formaciji  

PGD Velike Lašče Oskrba z pitno vodo 

 

- oprema po formaciji  

 

Občinska uprava, oseba 

zadolžena za stike z 

javnostjo  

Informacijski center 

 

PGD Velike Lašče; 

 
Ureditev športne dvorane 

 

Rdeči križ, KORK Velike 

Lašče, Župnijska Karitas 

Velike Lašče 

Informacijski center, razdeljevanje pomoči, 

svetovanje, … 

 

Center za socialno delo 

Ljubljana Vič rudnik 
Informacijski center, svetovanje, … 
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3.3. Priprava nastanitvenega prostora 

 

IZVAJALEC/ odg. oseba OPIS AKTIVNOSTI 
OPREMA CZ IN DRUGA 

MTS 

Prostovoljna gasilska 

društva  

Postavitev  ležišč 

 

- oprema po formaciji  

 

- lastna oprema 

Elektro Ljubljana, OE 

Kočevje 

Postavitev el. infrastrukture do lokacij začasnih 

bivališč 

 

PGD Velike Lašče Oskrba z pitno vodo 

 

- oprema po formaciji  

 

Občinska uprava, oseba 

zadolžena za stike z 

javnostjo  

Informacijski center 

 

Prostovoljna gasilska 

društva  

Ureditev dvorane 

Oskrba z pitno vodo – priprava vodovodne 

garniture 

- oprema po formaciji  

 

- oprema po formaciji  

 

Rdeči križ, KORK Velike 

Lašče, Župnijska Karitas 

Velike Lašče 

Razdeljevanje pomoči, organiziranje šole za 

otroke, pomoč ostarelim in bolnim, … 

 

Center za socialno delo 

Ljubljana Vič Rudnik 

Organiziranje šole za otroke, pomoč ostarelim 

in bolnim, … 

 

OŠ Primoža Trubarja, 

Kropec d.o.o., Slavček 

d.o.o., Okrepčevalnica 

Škrabec 

Oskrba z prehrano 

 

 
3.3.1. NASTANITEV: 

 
Evakuirane osebe iz Posavja se nastani v Športni dvorani pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. 

 

CZ Velike Lašče zagotovi ležišča in odeje. Nastanjenim so na voljo sanitarije in tuši športne 

dvorane.  

 
3.3.2. PREHRANA: 

 
Razdeljevanje hrane bi organizirali v prostorih športne dvorane. Za hrano in razdelitev obrokov 

poskrbijo dobavitelji prehrane, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja 

in po možnosti tudi zaposleni v šolski kuhinji. Opremo koristijo lastno. Zagotoviti je potrebno tri 

obroke dnevno.  

 

Prostor z ustreznim številom klopi in miz uredi PGD Velike Lašče in delavci režijskega obrata 

občinske uprave. 
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3.3.3. PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA: 

 
Stroške nastanitve, nujne oskrbe in izobraževanje krije država, ki občini povrne stroške na podlagi 

zahtevka in predloženih dokazil. 
 

3.4. Zagotavljanje materialnih sredstev pomoči 

 

Materialna sredstva pomoči se v Velike Lašče zagotavljajo kot kaže diagram: 

DOKUMENTACIJA,                   DIAGRAM POTEKA                         PRIMARNA 

POSTOPKI                                       AKTIVNOSTI                           ODGOVORNOST 

 

           

Zahteva razmer          Poveljnik CZ Velike Lašče 

           

 

 

         NE                                                               DA                

Sklep             Vlada RS 

             Poveljnik CZ RS 

            

 

Vzorec prošnje          Poveljnik CZ Velike Lašče        

za državno pomoč         

          Občinska uprava Velike Lašče 

           

           

            Poveljnik CZ Velike Lašče         

           

           

                                                                                                                       

            župan Velike Lašče 

           

Zahteva občine     

 

                                         NE                                                                DA 

             župan Velike Lašče 
           Občinska uprava Velike Lašče 
 

                     

Sklep Vlade RS           URSZR 

                                                                   Izpostava URSZR 

          

          

 

             URSZR 

                                                                                        

        

3.3.1. 

Presoja potreb po materialnih 

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 ( ležišča, odeje, ipd. ); 

 pomoč pri zagotovitvi finančnih sredstev, ki jih občine potrebujejo za financiranje ukrepov in nalog 

pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje. 

        

4. NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA 

4.1. Navodilo za vzdrževanje načrta 

 
Za vzdrževanje tega dodatka (D-207) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je odgovorna 

občinska uprava občine Velike Lašče.   

  

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 Ljubljanske 

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 Ljubljana. 

 

 4.2. Navodilo za razdelitev načrta 

 

  

Razdelitev načrta  

  

Načrt (D-207) se hrani na Oddelku ZIR Velike Lašče,  

Načrt (D-207) se razdeli vsem izvajalcem, kateri sodelujejo pri sprejemu in nastanitvi ogroženih oseb iz Posavske 

regije. 

Načrt (D-207) se javno objavi na spletni strani občine Velike Lašče. 

 

 

 5. DODATKI IN PRILOGE K NAČRTU  
Priloge in dodatki so skupni vsem načrtom zaščite in reševanja v Velike Lašče in se hranijo v mapah. 

 

 

 


