
 

OBČINA KUNGOTA 
 

Na podlagi 37., 75., 76. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09),  8 .člena statuta Občine Kungota, ter v 

skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov Civilne zaščite (Uradni 
list RS, št. 104/08), izdajam 

 

 
SKLEP 

o organiziranju enot, sluţb in organov Civilne zaščite  
v Občini Kungota 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
S tem sklepom organizira Občina Kungota, kot ustanovitelj, enote sluţbe in organe Civilne zaščite ter 

druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na občinskem 
nivoju. 

 

 
II. ORGANI CIVILNE ZAŠČITE 

 
Poveljnik Civilne zaščite in njegov namestnik 

 
Za operativno strokovno vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se imenujeta: 

-    poveljnik Civilne zaščite Občine Kungota in 

-    namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Kungota. 
 

 
Štab Civilne zaščite 

 

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno – strokovnih nalog zaščite, reševanja 
in pomoči se imenuje: 

- Štab Civilne zaščite Občine Kungota . 
 

 

Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki 
 

Poverjeniki in njihovi namestniki se imenujejo v naslednjih velikih, posebej ogroţenih naseljih: 
- Jurij, 

- Spodnja Kungota, 
- Svečina, 

- Zgornja Kungota. 

 
 

III. ENOTE CIVILNE ZAŠČITE 
 

Enote za prvo pomoč 

 
V Občini Kungota se organizira ena ekipa za prvo pomoč. 

 
Ekipo za prvo pomoč v Občini Kungota organizirata PGD Sp. Kungota in PGD Zg. Kungota. 

 
 



 

IV. SLUŢBE ZA PODPORO 
 

V Občini Kungota se organizirajo naslednje sluţbe za podporo: 

- vodstvo sluţbe za podporo 
- 1 ekipa za oskrbo, 

- 1 ekipa za prevoze, 
- 1 ekipa za informacijsko - komunikacijsko in administrativno podporo, 

 

 
V. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT,  

SLUŢB IN ORGANOV CIVILNE ZAŠČITE 
 

Občina Kungota določi kadrovska merila za kadrovske sestave (kadrovske formacije) enot, sluţb in 
organov vodenja Civilne zaščite ter vrsto in količino zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, 

reševanje in pomoč (materialne formacije), ki jih uporablja posamezna enota, sluţba oziroma organ 

vodenja Civilne zaščite, v skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in 
organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/2008).  

 
Merila o kadrovskih in materialnih formacijah posameznih enot, sluţb in organov Civilne zaščite (priloga 

1), so priloga tega sklepa.  

 
 

VI. PREHODNE DOLOČBE 
 

Uskladitev organiziranosti enot, sluţb in organov vodenja Civilne zaščite 
 

Organiziranost enot, sluţb in organov vodenja Civilne zaščite se mora s tem sklepom uskladiti do 1. 

januarja 2011.   
 

 
Začetek veljavnosti 

 

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. Sklep se objavi na spletni strani občine. 
 

Številka: 846-01/2010 
Datum: 24.01.2011 

 

 Ţupan občine Kungota 
 Igor Stropnik 

Poslano: 
– Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor. 

  
Priloga: 

– Merila za organiziranje in opremljanje enot, sluţb in organov Civilne zaščite v Občini Kungota. 

 
Vloţeno: 

– v zadevo.  
  

 


