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• Občina ustanovljena 2007  

• površina 6.233 ha 

• število prebivalcev 2.450 

• število naselji 28  

Občina Kostanjevica na Krki 



Organiziranost ZiR 

• Občinski štab za CZ (poveljnik in 

 6 članov), prepletenost funkcij – poveljnik 
OGP in CZ, 

• PGD Kostanjevica (45 operativnih čl.), 

• PGD Prekopa (43 operativnih članov). 

 

 



Potek aktivnosti 

 

• sobota, 18.9.: - dežurstvo PGD 
Kostanjevica na območju Kostanjevice; 

                  



Potek aktivnosti 

• nedelja, 19.9.:  

-  ogled terena, 

- delni sklic članov štaba CZ, 

- aktiviranje vseh razpoložljivih sil PGD 
Kostanjevica in PGD Prekopa, 

- pomoč občanom pri reševanju 
premoženja, razvažanje vreč s peskom, 

                  



Potek aktivnosti   
 

- zaprte vse državne in regionalne ceste v 
Kostanjevico, 

- preventivni odklop elektrike, 
- izpad telefonskih zvez, 
- zaprt ZD, OŠ, Vrtec, 
- zagotovitev nastanitve za ogrožene 

prebivalce (OŠ), 
- vodostaj Krke v porastu, ob 23.uri 

dosežena maksimalna višina (457cm); 
                  



Potek aktivnosti   

• ponedeljek, 20.9.:    

- nadaljuje se oskrba ljudi z življenjskimi 
potrebščinami, 

- zagotavljanje toplega obroka (v OŠ, na 
domu),   

- popoldne- voda iz Krak.gozda ogroža 
industrijsko cono in Malence,  

- zahteva za dodatne črpalke, vreče za 
pesek, pomoč SV, 

- zaščita objektov v industrijski coni; 



Potek aktivnosti  

• torek, 21.9.:   

- situacija v ind. coni se je stabilizirala,  

- rahel upad vodostaja, 

- otok popolnoma zalit z vodo, 
neprehoden- oskrba prebivalcev s čolni, 



Potek aktivnosti 

- črpanje vode v ind. coni, preprečitev še 
večje gospodarske škode, 

- sodelovanje pripadnikov Rdečega križa, 

- pomoč SV, 

- odvoz uničenih stvari; 



Potek aktivnosti   

• sreda, 22.9.:   

- zagotavljanje prehrane in vode 
ogroženim prebivalcem in reševalcem, 

- čiščenje objektov in prometnic, 

- pomoč GZ KK, SV; 

 

 



Potek aktivnosti   

• četrtek, 23.9.:   

- čiščenje objektov, dvorišč, prometnic, 

- pomoč občanom pri odvozu uničene 
opreme, 

- pomoč GZ KK, SV, 

- obisk ministrice za obrambo, 

- ob 18.uri štab CZ zaključi z delom. 

 

 



Delo poveljnika in štaba CZ  

• sklic štaba CZ, 

• spremljanje stanja na terenu, 

• stalno dežurstvo članov štaba CZ, 

• usklajevanje dela s PGD, GZ KK, štabom 
CZ za Posavje, SV, policijo, RKS, 



Delo poveljnika in štaba CZ 

• pridobivanje podatkov s terena, 

• priprava poročil o stanju v občini, 

• priprava zahtevkov za pomoč,  

• delo z mediji, 

• koordinacija aktivnosti ob prihodu 
gostov (ministica za obrambo, delegacija 
predsednika RS, URSZR, poveljnik 
poveljstva sil..). 



Pregled sodelujočih reševalcev 

Gasilci CZ drugi 
reševalci 

Javna in 
druga 
podjetja 

SV skupaj 

295 48 22 27 390 782 



Dobra praksa  

• uporaba vseh lastnih sil in sredstev, šele 
nato zunanja pomoč, 

• velika pripravljenost vseh sodelujočih, 
da nudijo pomoč, 

• veliko opravljenega dela s strani 
reševalcev in prostovoljcev, da se 
prepreči še večja škoda, 

 



Dobra praksa 

• operativnost, hitro sprejemanje 
odločitev, 

• držanje rdeče niti, prenos informacij v 
štabu, 

• spremljanje stanja na terenu (obhodi pri 
ogroženih prebivalcih), 

• pravočasna ocena potreb po dodatni 
pomoči v silah in sredstvih, 

 



Dobra praksa  

• delo z mediji – zagotavljanje sprotnih 
informacij, organiziranje v naprej 
napovedanih novinarskih konferenc, 

• dobro sodelovanje med občinami, GZ 

KK, SV, PU, reg. ŠCZ, RKS, 

• prvič v občini pomoč SV, ki se je izkazala 
kot zelo dobrodošla, 



Predlogi 
 

• pomen ozaveščanja prebivalcev za 
ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah 
(poudarek na preventivi posameznika in 
samopomoči), 

• nespoštovanje prometa, radovedneži, 
skrb za lastno varnost, 

 
 
 



Predlogi 

• zagotoviti redno vzdrževanje manjših 
vodotokov, 

• dopolnitev monitoringa reke Krke zaradi 
lažjega  spremljanja  in napovedovanja 
razmer v okolju, 

• v skladu z možnostmi skrbeti za 
opremljanje operativnih  gasilskih enot. 
















