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1. NEVARNE SNOVI
1.1

Uvod

Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi nenadnih
onesnaženjih vodotokov v Pomurju je izdelan v skladu z internim navodilom Uprave
RS za zaščito in reševanje za ukrepanje ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi za
Izpostave URSZR, avgust 2004, usmeritvami ter sklepi Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije z dne 27. 9. 2004 ter Štaba Civilne zaščite za Pomurje.
Pri manjših nesrečah z nevarnimi snovmi gre za dogodek, ki je ušel nadzoru pri
opravljanju dejavnosti ali opravljanju s sredstvi za delo ter ravnanju z nevarnimi
snovmi med proizvodnjo, predelavo, uporabo, skladiščenjem, pretovarjanjem in
prevozom. Nenadzorovano uhajanje nevarne snovi v okolje lahko neposredno ogrozi
življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju
in ima škodljive vplive na okolje. Nevarne snovi so snovi, ki so strupene,
karcinogene, oksidacijske, dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive
ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi.
V operativnem načrtu ukrepanja je dan poudarek na ukrepanju ob manjši nesreči z
nevarno snovjo in ukrepanju ob nenadnem onesnaženju vodotokov, s tem da se
zagotovi čim hitrejše in čim učinkovitejše ravnanje in ukrepanje, pri čemer naj bi bile
negativne posledice v okolju čim manjše.
Operativni načrt ukrepanja zajema vse možne vrste manjših nesreč oziroma
dogodkov z nevarnimi snovmi, tudi nenadna onesnaženja vodotokov z le-temi, na
območju občine Gornji Petrovci.

1.2

Viri nevarnosti

Dogodke – nesreče po strokovni terminologiji delimo na:
•
•
•

pričakovane,
verjetne in
možne.

Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnem
onesnaženju vodotokov se uporablja v primeru, ko pride do pričakovanih dogodkov
- nesreč, katerih posledice se kažejo kot:
•
•
•
•
•

onesnaženo cestišče, zemljišče,
onesnažen vodotok, podtalnica,
onesnaženo ozračje,
pretnja onesnaženj,
poškodbe ljudi in stvari,
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obolenja ljudi in živali,
požari, eksplozije.

•
•

Med najpomembnejše vire ogrožanja štejemo:
industrijske dejavnosti,
kmetijstvo,
nesanirane vrtine,
prevoz nevarnih snovi po cestah in železnici,
odlagališča odpadkov,
druge dogodke, ki jih povzroči človek z nepravilnim ali naklepnim ravnanjem.

•
•
•
•
•
•

Območje občine Gornji Petrovci ni posebej močno ogroženo z nevarnostjo nesreč pri
prevozu nevarnih snovi, saj skozi občino poteka le ena republiška cesta Murska
Sobota – Hodoš, ki ni obremenjena s tovornjaki tako, kot je npr. glavna prometnica
skozi Pomurje, ki povezuje Slovenijo in zahodno Evropo z vzhodno Evropo.
Skozi občino pa poteka železniška proga proti Hodošu, ki tudi predstavlja določeno
nevarnost za nesrečo pri prevozu nevarnih snovi po železnici.

1.3

Nesreče z nevarnimi snovmi

Do nesreče z nevarnimi snovmi lahko pride:
•

•
•
•
•
•

pri prevozu nevarnih snovi po cesti in železnici, prometni oziroma železniški
nesreči pri prevozu nevarnih snovi, ko zaradi prevrnitve cisterne oziroma
poškodbe le-te začne nevarna snov iztekati oziroma uhajati,
v organizacijah oz. industriji, ki v svojem delovnem procesu uporablja, proizvaja
ali skladišči nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline,
pri nenadzorovanem odlaganju nevarnih snovi in posebnih odpadkov na divjih
odlagališčih,
v stanovanjskih zgradbah
na vodotokih ob naglem onesnaženju zaradi izpusta nevarnih snovi v le-te
pri drugih dogodkih, ki jih povzroči človek z nepravilnim ali naklepnim ravnanjem.

Posledice nesreč z nevarnimi snovmi se okolju kažejo kot:
•
•

problemi s preskrbo pitne vode zaradi kontaminiranosti podtalnice in s tem
nevarnost za zdravstveno stanje ljudi in živali,
problemi s preskrbo hrane za ljudi in živali zaradi kontaminiranosti le-te in s tem
nevarnost za zdravstveno stanje ljudi in živali,
5

•
•
•

•

ogroženost zdravja ljudi in živali ob kontaminiranosti zraka z nevarno snovjo,
manjša verjetnost nastanka verižne nesreče pri nesreči z nevarnimi snovmi, npr.
ob izpustu oz. izlitju nevarne snovi lahko pride do požara in do eksplozij,
razlitje oziroma iztekanje nevarnih snovi bi lahko zaradi geološke sestave tal,
skozi katero tekočina hitro pronica, ogrozilo podtalnico in s tem bi bila
kontaminirana pitna voda, kontaminirani bi bili mineralni in termalni vrelci,
iztekanje oz. razlitje nevarnih snovi v vodotoke bi le te močno kontaminiralo, uničil
bi se rastlinski in živalski svet v vodotoku in ob njem, obenem bi lahko prišlo
posredno do kontaminacije podtalnice.

Tovrstne nesreče so največkrat obvladljive z aktivnostmi rednih intervencijskih in
drugih služb. Ob nesrečah je potrebno zagotoviti hitro, strokovno in učinkovito
ukrepanje, da se prepreči nastanek hujše nesreče oziroma posledic za okolje.

2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1

Temeljne ravni načrtovanja

Na ravni občine se ne izdeluje načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi
snovmi, temveč le operativni načrt ukrepanja ob manjši nesreči z nevarnimi snovmi in
naglih onesnaženjih vodotokov.
S tem operativnim načrtom ukrepanja se ureja ukrepanje ob manjših nesrečah
z nevarnimi snovmi, ki so nastale v podjetjih, ki ne izdelujejo načrtov zaščite in
reševanja, med prevozom nevarnih snovi ter naglega onesnaženja vodotokov
na območju občine Gornji Petrovci.
Tovrstne nesreče so največkrat obvladljive z aktivnostmi rednih intervencijskih in
drugih služb. Ob nesrečah je potrebno zagotoviti hitro, strokovno in učinkovito
ukrepanje, da se prepreči nastanek hujše nesreče oziroma posledic za okolje.
V operativnem načrtu ukrepanja je definirano tudi ukrepanje ob intervencijah, ki jih
povzroči človek z nepravilnim oziroma naklepnim ravnanjem, ki imajo za posledico
onesnaženje okolja.
Operativni načrt ukrepanja zajema vse možne vrste manjših nesreč oziroma
dogodkov z nevarnimi snovmi, tudi nenadna onesnaženja vodotokov z le-temi, na
območju občine, pri katerih je potrebno ukrepanje pooblaščenih gasilskih enot
širšega pomena.
Zaradi majhnosti občine se CZ OGP ob morebitni nesreči vedno poveže s CZ za
Pomurje.
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2.2

Načela zaščite, reševanja in pomoči

Zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah z nevarnimi snovmi in naglih onesnaženjih
vodotokov se organizirajo v skladu z naslednjimi načeli:
•

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju je
dolžnost uporabiti najprej pooblaščene gasilske enote širšega pomena in le če te
ne zadoščajo, se vključijo ostale razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč
ter pristojne strokovne službe.

•

Načelo preventive. Občine in država v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe,
ki zmanjšujejo možnost nastanka nesreč z nevarnimi snovmi in naglih onesnaženj
vodotokov , oziroma izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo posledice njihove.

•

Načelo pomoči. Ob nesreči je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in
sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.

•

Načelo javnosti. Občine in država morajo v skladu s pristojnostmi seznaniti
prebivalstvo z nevarnostjo nastanka nesreče kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za
preprečevanje in odpravljanje posledic nesreče.

•

Načelo pravice do varstva. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi ob manjših nesrečah z nevarnimi
snovmi ima reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi.

•

Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči
temelji na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje.

•

Načelo zakonitosti. Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da
bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.

3. KONCEPT ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI OB
MANJŠIH NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI IN
NENADNIH ONESNAŽENJIH VODOTOKOV

3.1

Temeljne podmene

Varstvo pred posledicami manjše nesreče z nevarnimi snovmi zagotavljajo v okviru
svojih pristojnosti organizacije, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo
ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline, prevozniki,
prebivalci kot posamezniki, prebivalci organizirani v prostovoljne reševalne sestave
ter druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne
reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je
pomembna za zaščito in reševanje, ter lokalne skupnosti in državni organi, skladno s
svojimi pristojnostmi.
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Regijski operativni načrt ukrepanja ob manjši nesreči z nevarnimi snovmi in naglih
onesnaženjih vodotokov izdela Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska
Sobota. Omenjen operativni načrt ukrepanja je izdelan za ukrepanje ob manjši
nesreči z nevarnimi snovmi in naglem onesnaženju vodotokov manjšega obsega.
Ob manjši nesreči z nevarnimi snovmi in naglem onesnaženju vodotokov morajo biti
ogroženi prebivalci pravočasno in objektivno obveščeni o nesreči, pričakovanih
nevarnostih, možnih posledicah nesreče, nalogah in ukrepih za zmanjšanje in
odpravo posledic ter o ravnanju ob nesreči. Informacije o tem pristojni organi sproti
dopolnjujejo in objavljajo.

3.2

Zamisel izvedbe zaščite in reševanja

3.2.1

Koncept odziva ob manjši nesreči z nevarnimi snovmi

Koncept odziva ob manjši nesreči z nevarnimi snovmi in naglih onesnaženjih
vodotokov temelji na posledicah, ki jih povzročijo omenjene nesreče na ljudeh, naravi
in na objektih.

NESREČA z NEVARNO SNOVJO oz.
NAGLO ONESNAŽENJE VODOTOKA

NESREČA
MANJŠEGA
OBSEGA

Aktiviranje

Določitev nalog ZRP in
zaščitnih ukrepov

Presoja stanja

Obveščanje pistojnih organov,
služb in javnosti

Izvajanje nalog ZRP in
zaščitnih ukrepov

Določitev dodatnih nalog ZRP in
zaščitnih ukrepov

Zaključek intervencije
in poročanje

Slika 1.: Koncept odziva ob manjši nesreči z nevarno snovjo oz. naglem
onesnaženju vodotoka
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3.3

Uporaba operativnega načrta ukrepanja

Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in
nenadnih onesnaženjih vodotokov se aktivira, ko pride do manjših nesreč z
nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženj vodotokov do na območju občine.
Odločitev o uporabi operativnega načrta ukrepanja sprejme poveljnik CZ OGP v
sodelovanju s poveljnikom CZ za Pomurje.
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4. UKREPANJE OB MANJŠIH NESREČAH Z NEVARNIMI
SNOVMI IN NAGLIH ONESNAŽENJIH VODOTOKOV

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

Zapis na elektronskem
mediju

Povzročitelj
Policija
Vsak, ki opazi nesrečo

4.1

Ustno ali pisnno
obvestilo

Zapis na elektronskem
mediju

PRIMARNA
ODGOVORNOST

OBVESTILO O NESREČI

NE

4.2

POTREBNO
UKREPANJE?

DA

ReCO Murska Sobota

4.3
ReCO Murska Sobota

AKTIVIRANJE

4.4
Načrt obveščanja
Zapis o obveščanju
pravnih in fizičnih oseb

OBVEŠČANJE O
NEVARNOSTIH POVEZANIH Z
NEVARNIMI SNOVMI

ReCO Murska Sobota

4.5

IZVAJANJE NUJNIH
ZAŠČITNIH UKREPOV

Rezultati analiz in
preiskav
Zapisi odrejenih
ukrepov

Pisni predlogi
Zapisiniki
Odločbe

4.6

PRESOJA STANJA

4.7

DOLOČITEV DODATNIH
REŠEVALNIH NALOG IN ZAŠČITNIH
UKREPOV

4.8
Poročilo o intervenciji
SPIN

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE
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Vodja intervencije
OGE širšega pomena
MEEL, ELME
Vodja enote za RKB
izvidovanje
Vodja intervencije
ali pristojni poveljnik CZ
DRAVA VGP Ptuj
Strokovnjak za nevarne
snovi
Vodja intervencije
ali pristojni poveljnik CZ
DRAVA VGP Ptuj
Strokovnjak za nevarne
snovi

Vodja intervencije
ali pristojni poveljnik CZ

4.1

Obveščanje o nesreči

4.1.1

Posredovanje podatkov o nesreči

CORS

OKC PU
Murska Sobota

Odgovorne osebe
v ogroženih
lokalnih skupnostih

ReCO
Murska Sobota

Odgovorne osebe v
Izpostavi URSZR
Murska Sobota

Lokalna sredstva
javnega obveščanja

Povzočitelj, občani,
nadzorne službe

Organi Civilne
zaščite v Pomurju
(po potrebi)

Slika 2.: Shema posredovanja podatkov o nesreči z nevarnimi snovmi oz. naglem
onesnaženju vodotoka
ReCO Murska Sobota (112) prejme obvestilo o nesreči z nevarno snovjo oz.
onesnaženju vodotoka od:
•
•
•
•

OKC PU Murska Sobota (113),
povzročitelja nesreče,
očividca ali tistega, ki je o nesreči obveščen,
nadzornih služb.

Ob nesrečah z nevarnimi snovmi je pomembno, da operativni delavec v ReCO
Murska Sobota čim prej pridobi čim bolj popolno informacijo o dogodku (vrsta snovi,
obseg nesreče), da lahko aktivira potrebne sile in jim ob tem posreduje čimbolj
popolno informacijo o dogodku.
P-1
P-2
P-3

Podatki o poveljniku CZ OGP, namestniku poveljnika CZ in članih
Štaba CZ OGP
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o
izvajanju zaščitnih ukrepov
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4.2

Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in
pomoč vpokličejo in vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Aktiviranje se
izvaja v skladu z načelom postopnosti uporabe sil za zaščito, reševanje in pomoč in v
skladu z drugimi načeli zaščite, reševanja in pomoči.

Po prejemu obvestila o nesreči z nevarno snovjo ReCO Murska Sobota aktivira
pristojno gasilsko enoto širšega pomena, namenjeno za ukrepanje ob nesrečah z
nevarnimi snovmi oz. naglih onesnaženjih vodotokov.
Takoj za tem ReCO Murska Sobota seznani CORS in OKC PU Murska Sobota (v
primeru, da sporočila ni prejel od njih).
Vodja intervencije po prihodu na kraj nesreče sporoči v ReCO Murska Sobota vrsto
in obseg nesreče. Glede na vrsto in obseg nesreče lahko zahteva aktiviranje
pristojnih strokovnih služb oziroma strokovnjakov, lahko pa pride tudi do potrebe po
silah za zaščito, reševanje in pomoč.
Aktiviranje pristojnih organov, služb, občinskih in regijskih sil za zaščito in reševanje
poteka preko ReCO Murska Sobota.
Poveljnik CZ za Pomurje na podlagi presoje in v sodelovanju z poveljnikom CZ OGP
lahko odredi tudi stanje pripravljenosti določenih regijskih sil za zaščito, reševanje in
pomoč – predvsem enote za RKB izvidovanje.
Za zagotavljanje varnosti se aktivira policija, ki zavaruje kraj nesreče, ureja cestni
promet za intervencijska vozila, zavaruje območja izvajanja posameznih zaščitno
reševalnih nalog in zaščitnih ukrepov.

4.2.1

Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz
državne pristojnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč ter ukrepi ob manjši nesreči z
nevarnimi snovmi in nenadnem onesnaženju vodotokov se uporabijo v sorazmerju z
ogroženostjo oziroma posledicami nesreče.
Ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in
nenadnih onesnaženjih vodotokov izvajajo gasilske enote širšega pomena, občinski
in regijski organi, enote in službe Civilne zaščite, prevozniki, javne reševalne službe
in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč na območju regije.
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Enote, službe in organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč
izvajajo ukrepe po aktiviranju v kolikor je le-to potrebno.

ORGANI IN ORGANIZACIJE IZ
REGIJSKE PRISTOJNOSTI

REGIJSKI ORGANI

Izpostava URSZR
Murska Sobota

Policijska uprava
Murska Sobota

REGIJSKE SILE ZRP

Pristojne
inšpekcijske službe

DOLŽNOSTNE FORMACIJE
"Civilna zaščita"

ARSO Urad za
povodje Donave
Oddelek porečja
Mure M. Sobota

PROSTOVOLJNE
FORMACIJE

POKLICNE FORMACIJE

ORGANI
CIVILNE ZAŠČITE

ENOTE IN SLUŽBE
CIVILNE ZAŠČITE

Gasilske enote
širšega pomena

Gasilske enote
širšega pomena

Poveljnik CZ
za Pomurje

Enota za RKB zaščito

PZS PRS Reševalne
postaje (potapljači)

DRAVA
VGP Ptuj

- v primeru potrebe
posredovabnja na vodotokih!

Namestnik poveljnika
CZ za Pomurje

(v primeru onesnaženja
vodotokov)

Strokovnjaki oz.
strokovne službe s
področja nevarnih
snovi

ELME, MEEL
(po potrebi)

Cestno podjetje
Murska Sobota
Službe NMP
Javna zdravstv. služba
Pooblaščene
organizacije za odvoz
nevarnih snovi
Zavod za zdravstve
varstvo M. Sobota
Javne občinske službe
(komunala, vodovod idr.)

Slika 3: Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog ob manjši
nesreči z nevarno snovjo oz. naglem onesnaženju vodotokov iz regijske pristojnosti
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Pri izvedbi nalog iz pristojnosti Občine Gornji Petrovci so potrebni naslednji organi in
organizacije:
1. Organi Občine Gornji Petrovci
- župan
- občinska uprava Občine Gornji Petrovci
2. Sile za zaščito, reševanja in pomoč
2.1 dolžnostne formacije:
- organi CZ: poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ, štab CZ
- enote in službe: služba za podporo, služba za oskrbo, služba za prevoze,
administrativna služba
2.2 prostovoljne sile:
- gasilke enote v občini Gornji Petrovci

P-1
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P - 10
P - 11
P - 12

Podatki o poveljniku CZ OGP, namestniku poveljnika CZ in članih
Štaba CZ OGP
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj
Seznam enot in služb v sestavi CZ OGP
Seznam kontaktnih oseb DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj
Podatki o strokovnih službah oziroma strokovnjakih za pomoč pri
ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Pregled podjetij, ki upravljajo z vodovodnim omrežjem
Pregled podjetij, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
Pregled podjetij, ki upravljajo z vodnogospodarsko infrastrukturo
Pregled komunalnih služb
Pregled pooblaščenih podjetij za zbiranje in odvoz nevarnih snovi
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4.3
4.3.1

Obveščanje pristojnih organov in strokovnih služb
Obveščanje in informiranje pristojnih organov in strokovnih služb

ReCO
Murska Sobota

OKC Policijske uprave
Murska Sobota

DRAVA
VGP Ptuj
(v primeru onesnaženja
vodotokov)

Strokovnjaki oz.
strokovne službe s
področja nevarnih
snovi
Župan občine in druge
odgovorne osebe
v občini, v kateri se je
zgodila nesreča

Izpostava URSZR
Murska Sobota

CORS

Poveljnik
Civilne začite
za Pomurje

Vodja Izpostave
Vodja ReCO
Skrbnik operativnega
načrta
Dežurni delavec

IRSVNDN Izpostava
Murska Sobota - v
kolikor zahteva
dežurni IRSVNDN

Namestnik poveljnika
Civilne začite
za Pomurje

Inšpektorat RS za
okolje in prostor
Izpostava
Murska Sobota

ELME, MEEL

Poveljnik
Civilne zaščite
ogrožene občine

Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo
Izpostava
Murska Sobota

(po potrebi)

Zdravstveni
inšpektorat RS
Izpostava
Murska Sobota

Javne občinske službe
(komunala, vodovod idr.)

ARSO
Urad za povodje
Donave
Oddelek porečja Mure
Murska Sobota

Slika 3.: Shema obveščanja pristojnih organov in strokovnih služb

O manjši nesreči z nevarno snovjo oz. naglem onesnaženju vodotokov, ReCO
Murska Sobota obvesti pristojne organe in službe na regijski in občinski ravni ter
CORS. Takoj potem, ko je ReCO Murska Sobota aktiviral pristojno gasilsko
enoto širšega pomena, obvesti tudi prizadeto lokalno skupnost.
Z obveščanjem ostalih začne takoj, ko vodja intervencije z mesta dogodka
oziroma nesreče potrdi, da gre za nesrečo z nevarno snovjo.
Če ReCO Murska Sobota od prvega prijavitelja ali od naslednjih prijaviteljev pridobi
jasno informacijo o obsegu in vrsti nesreče začne takoj z obveščanjem pristojnih
organov in služb.
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ReCO Murska Sobota o nevarnosti nesreče z nevarnimi snovmi oz. naglem
onesnaženju vodotokov, ki lahko prizadenejo oziroma so prizadele urbano področje,
ogrozile življenje ljudi in lahko ali so povzročile večjo materialno škodo, obvešča
pristojne organe in službe, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v regiji in
ogroženih občinah:
 CORS
 Operativno komunikacijski center PU Murska Sobota
 Odgovorne osebe v regiji:
• vodjo Izpostave URSZR Murska Sobota,
• poveljnika CZ za Pomurje in njegovega namestnika,
• skrbnika tega operativnega načrta,
• dežurnega delavca Izpostave URSZR Murska Sobota,
• vodjo ReCO Murska Sobota,
• Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
• Inšpektorat RS za okolje in prostor – Izpostava Murska Sobota,
• Zdravstveni inšpektorat RS – Izpostava Murska Sobota,
• Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Izpostava
Murska Sobota,
• ARSO, Urad za povodje Donave, Oddelek porečja Mure Murska Sobota – v
primeru onesnaženja vodotokov
• odgovorno osebo DRAVA VGP Ptuj (pri onesnaženju vodotoka),
• strokovnjake oz. strokovne službe s področja nevarnih snovi.
 Odgovorne osebe v občini, kjer se je zgodila nesreča:
• župana ali drugo osebo, ki jo določi župan,
• poveljnika CZ občine,
• javne občinske službe (vodovod, komunala idr.).
V ta namen se ReCO Murska Sobota dostavi ta operativni načrt in izvlečki občinskih
operativnih dokumentov za obveščanje, opozarjanje in alarmiranje, ki so sestavni del
načrtov zaščite in reševanja.
ReCO Murska Sobota o nesreči z nevarnimi snovmi obvesti poveljnika CZ v prizadeti
občini (ali župana) in poveljnika CZ za Pomurje oz. vodjo Izpostave URSZR Murska
Sobota. Na zahtevo vodje intervencije ReCO obvešča še druge inšpekcijske službe,
če se ugotovi, da so potrebne na kraju nesreče.
Pri obveščanju inšpekcijskih služb se inšpektorje obvešča glede na to, kje se je
nesreča zgodila (kmetijsko zemljišče, vodotok, ogroženo zdravje ljudi, ...), v vsakem
primeru pa se obvešča inšpektorja IRSVNDN ter inšpektorja za okolje in prostor.
Javne komunalne službe se obvešča v primeru nesreče v bližini vodnih zajetij in v
primerih, ko je v nesreči prišlo do poškodb na komunalni infrastrukturi.
V primeru, da gre za nesrečo z nevarno snovjo na območju vodotokov in drugih
vodnih površin pa se dodatno obvešča še podjetje VGP Drava Ptuj.
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Če pride do večjega izliva nevarne snovi in vodja reševalne intervencije oceni, da
potrebuje pomoč strokovnjaka za nevarne snovi na kraju nesreče, preko ReCO
Murska Sobota zaprosi za pomoč strokovnjaka.

P - 13
P - 14
P - 15
P - 16

4.3.2

Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Izpostava Murska Sobota
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava
Murska Sobota
Podatki o odgovornih osebah ARSO, Sektor za porečje reke Drave in
Mure, Oddelek porečja Mure Murska Sobota
Podatki o odgovornih osebah Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota

Obveščanje javnosti

Obveščanje javnosti ob manjši nesreči z nevarno snovjo oz. nenadnem onesnaženju
vodotokov pomeni seznanitev prebivalcev s stanjem, ki je nastalo kot posledica
nesreče ter pripravami in izvajanjem zaščitnih ukrepov, če je to potrebno.
V kolikor vodja intervencije presodi, da je potrebno takojšnje obveščanje ogroženega
prebivalstva obvesti ReCO Murska Sobota ter priporoči zaščitne ukrepe. ReCO
Murska Sobota naprej obvesti lokalno skupnost, ki obvešča ogroženo prebivalstvo na
lokalno običajne načine.
Obveščanje javnosti zajema:
• obveščanje ogroženega in prizadetega prebivalstva,
• obveščanje širše javnosti.
Obveščanje ogroženega oziroma prizadetega prebivalstva je v pristojnosti lokalne
skupnosti, kjer se je nesreča z nevarno snovjo zgodila, postopki obveščanja pa so
določeni z občinskimi načrti zaščite in reševanja. Poudarek mora biti na izvajanju
zaščitnih ukrepov za prebivalce, ki bi jih morali izvajati, če bi prišlo do uhajanja
nevarnih snovi v okolje.

Za obveščanje širše javnosti so pristojni:
• vodja reševalne intervencije,
• župan ali poveljnik civilne zaščite lokalne skupnosti ali druga oseba, ki jo
župan pooblasti (nevarnosti za ljudi, zaščitni ukrepi, izvajanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči v lokalni skupnosti),
• poveljnik CZ za Pomurje ali oseba, ki jo pooblasti, kadar nesreča prizadene
več občin v regiji,
• pooblaščeni predstavnik organizacije ali podjetja, v katerem se je zgodila
nesreča
v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.
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P - 13
P - 14

Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Izpostava Murska Sobota
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava
Murska Sobota
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4.4

Izvajanje nalog zaščite in reševanja ter nujnih zaščitnih
ukrepov

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Delovni nalog za vodjo
intervencije

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

4.4.1.

Vodja intervencije ali
pristojni poveljnik CZ
Policija
Povzročitelj

ZAVAROVANJE
KRAJA NESREČE
4.4.2

Aplikacija NevSnov

IDENTIFIKACIJA NEVARNIH SNOVI

Vodja intervencije
OGE širšega pomena
ELME, MEEL

4.4.3
Odločitev

ODLOČANJE O NUJNIH
ZAŠČITNIH UKREPIH

Vodja intervencije
Strokovnjak za nevarne
snovi
DRAVA VGP Ptuj

4.4.4

POŽARNO VARNOSTNI UKREPII

Vodja intervencije
OGE širšega pomena

4.4.5

TEHNIČNO-REŠEVALNI UKREPI

Vodja intervencije
OGE širšega pomena

4.4.6

EVAKUACIJA LJUDI IN DOBRIN
ZAKLANJANJE

4.4.7

NUJNA DEKONTAMINACIJA
LJUDI IN OKOLJA

4.4.8
Poročilo o intervenciji

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE IN
SPREMLJANJE STANJA

19

Vodja intervencije
Policija

Vodja intervencije
OGE širšega pomena

Vodja intervencije

Intervencija je organizirano posredovanje ene ali več reševalnih enot oziroma služb
pri zaščiti, reševanju ljudi in premoženja, kulturne dediščine in okolja ter za
preprečevanje nadaljnje škode in drugih posledic nesreče. Intervencija je končana,
ko je odstranjena neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine in okolja in ko je odstranjena ali zmanjšana
nevarnost nastajanja nadaljnje škode.
Za takojšnje ukrepanje ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi na območju Občine
Gornji Petrovci je na razpolago gasilska enota širšega pomena in sicer OGE Murska
Sobota, ki je opremljena in usposobljena za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi
snovmi (takojšnjo intervencijo).
Za neposredno intervencijo on onesnaženju vodotokov in drugih vodnih površin
razpolagata z ustrezno opremo (oljne zavese, skimerji, absorbcijska sredstva idr.)
OGE Gornja Radgona in PIGE Eko Nafta Lendava, pomoč pa jima nudita ostali dve
operativni gasilski enoti z ostalo potrebno opremo (posebne črpalke, rezervoarji idr.).
Poleg gasilskih enot širšega pomena so ob nesrečah z nevarnimi snovmi največkrat
na kraju nesreče še policija, intervencijske enote cestnega podjetja, prevoznikov,
lokalna prostovoljna gasilska društva, ipd.
Vodja intervencije ima za pomoč pri ugotavljanju vrste nevarne snovi v nesreči in
sprejemanju odločitve o potrebnih zaščitnih ukrepih, na razpolago bazo nevarnih
snovi, ki mu je dostopna iz ReCO Murska Sobota oziroma iz baze gasilske enote.
Če se na kraju nesreče ne da ugotoviti, katera vrsta nevarne snovi je v nesreči, vodja
intervencije zahteva od ReCO Murska Sobota, da aktivira ustrezni ali najbližji mobilni
ekološki laboratorij (MEEL, ELME) zaradi identifikacije nevarne snovi.
Ob nesreči, ko nevarna snov ogroža ali prizadene podtalnico oz. vodne površine,
izvajajo nujno nevtralizacijo snovi ter preprečujejo oziroma skušajo omejiti območje
onesnaženja gasilske enote širšega regijskega pomena, s svetovanjem pa mora
sodelovati tudi strokovnjak VGP Drava Ptuj oz. drugi strokovnjak za nevarne snovi..
V kolikor vodja intervencije presodi, da ima nevarna snov lahko škodljive posledice
za ljudi in okolje v bližini, predlaga izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov.
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije
zagotavlja, operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do
komunikacijskih objektov, ki so v okvari na območjih nesreče (intervencije), do
odprave napak in ponovne vzpostavitve delovanja.
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4.4.1

Požarno varnostni ukrepi in tehnično reševanje

Naloge gašenja in tehničnega reševanja ob nesreči z nevarno snovjo izvajajo:
•
•

gasilske enote širšega regijskega pomena
pristojna lokalna prostovoljna gasilska društva za požarno varnostne ukrepe

Naloge gasilskih enot so:
• preprečevanje nastanka požarov in eksplozij
• gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah
• reševanje ukleščenih voznikov in sopotnikov
• sodelovanje pri prenosu poškodovanih s kraja nesreče
• izvajanje intervencij pri prevozu nevarnega blaga
• preprečevanje nadaljnjega iztekanja nevarnih snovi
• odstranjevanje onesnažene zemljine
• prestrezanje in preprečevanje širjenja nevarne snovi na vodah.
Za prevoz poškodovanih reševalne službe lahko zahtevajo aktiviranje sil in
helikopterjev Slovenske vojske in Policije.

4.4.2

Evakuacija ogroženega prebivalstva ter zaklanjanje oziroma
zadrževanje v zaprtih prostorih

se izvaja v primeru, kadar pride do uhajanja nevarne snovi v okolje oziroma ozračje
in je ogroženo prebivalstvo. Evakuacijo lahko odredi vodja intervencije, ko je po
njegovi oceni to nujno potrebno, lahko pa jo priporoči lokalni skupnosti. Za izvajanje
evakuacije je odgovorna lokalna skupnost in se izvaja po načrtih evakuacije lokalne
skupnosti. V kolikor pride do uhajanja nevarnih snovi v ozračje, oziroma, če nastajajo
škodljivi plini ob požaru, se lahko odredi ukrep zaklanjanja ali se priporoči
zadrževanje v zaprtih prostorih.

4.4.3

RKB dekontaminacija

Ob nesreči z nevarno snovjo mora prevoznik zavarovati kraj nesreče, preprečiti
uhajanje ali iztekanje nevarne snovi, pobrati ali odstraniti na za to določen prostor
nevarno snov oziroma na drug način poskrbeti, da ni več nevarnosti. O nesreči mora
obvestiti ReCO Murska Sobota ali OKC PU Murska Sobota.
Če sam ne more zavarovati kraja nesreče in odstraniti nevarne snovi, mora takoj
poklicati ReCO Murska Sobota (112) ali OKC PU Murska Sobota (113).
Ob nesreči, ko nevarna snov ogroža ali prizadene podtalnico, gozdne ali vodne
površine, izvajajo nujno nevtralizacijo snovi ter preprečujejo oziroma skušajo omejiti
območje onesnaženja gasilske enote širšega regijskega pomena, s svetovanjem pa
sodeluje tudi strokovnjak VGP Drava Ptuj oz. drugi strokovnjaki za nevarne snovi.
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V primeru, da na kraju nesreče ni mogoče ugotoviti, za katero vrsto nevarne snovi
gre, vodja intervencije zaprosi za aktiviranje mobilne ekipe ekološkega laboratorija.

P-6
P-7
P - 12

4.5

Seznam kontaktnih oseb DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj
Podatki o strokovnih službah oziroma strokovnjakih za pomoč pri
ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Pregled pooblaščenih podjetij za zbiranje in odvoz nevarnih snovi

Zaključek intervencije

Intervencija se zaključi, ko vodja intervencije ugotovi, da ni več nevarnosti za širjenje
nevarne snovi v okolje ter, da ne obstaja nevarnost požara ali eksplozije in so
zagotovljeni osnovni pogoji za življenje, če so bili ogroženi.
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5. POROČILO O NESREČI
Poročilo o intervenciji pripravi vodja intervencije s pomočjo aplikacije SPIN (sistem za
elektronsko poročanje o intervencijah in nesrečah). Aplikacija je dostopna preko
omrežja Internet, uporabniško ime in geslo pa dodeli pristojni administrator v CORS.
Poročilo posreduje organom določenim v 4. členu Navodila za obveščanje o naravnih
in drugih nesrečah (Ur. list RS, št. 42/2000 in 103/2001).

OPOMBA:
V SKLOP NUJNIH INTERVENCIJ OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI NE
SODI
ODSTRANJEVANJE
NEVARNIH
ODPADNIH
SNOVI,
KI
NE
PREDSTAVLJAJO NEPOSREDNE NEVARNOSTI ZA OKOLJE IN PREBIVALCE
(npr. zaprti sodi).

Postopki v takih primerih so naslednji:
ReCO Murska Sobota o najdbi nevarne snovi obvesti pristojno gasilsko enoto širšega
pomena, ki intervenira ter na mestu najdbe ugotovi, ali obstaja nevarnost za
onesnaženje okolja.
V kolikor ne obstaja neposredna nevarnost za okolje in prebivalce, ReCO Murska
Sobota, po ukrepanju gasilske enote širšega pomena, o najdbi nevarnih odpadkov
obvesti pristojno občinsko službo, župana oziroma osebo, ki jo je župan pooblastil,
OKC Murska Sobota ter pristojne inšpekcijske službe.
Stroške odstranitve odpadkov krije lastnik nevarnih odpadnih snovi oziroma pristojna
lokalna skupnost na območju katere se nahajajo odkrite nevarne snovi.
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6. RAZLAGA POJMOV IN SEZNAM OKRAJŠAV
6.1

Razlaga pojmov

Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem stanju, ki v primeru, če
nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali
oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive vplive na okolje.
Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in
dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z
drugimi snovmi.
Ekološka nesreča je tudi okoljska nesreča po predpisih o varstvu okolja, ki jo
povzroči nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje
in ki posledično ogrozi življenje ali zdravje ljudi oziroma kakovost okolja.

6.2

Seznam okrajšav

CORS
CZ OGP
ELME
JVGP
MEEL
MOPE
OKC
PRS
PU
PZS
ReCO
ReŠCZ
RKB
URSZR
ZiR
ZRP

Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita Občine Gornji Petrovci
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
javno vodnogospodarsko podjetje
Mobilna enota ekološkega laboratorija
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Operativno komunikacijski center
Podvodna reševalna služba
Policijska uprava
Potapljaška zveza Slovenije
Regijski center za obveščanje
Regijski štab Civilne zaščite
Radiološka, kemična in biološka
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
zaščita in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč
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7. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
7.1

Skupne priloge

št.
priloge
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P- 9
P - 10
P - 11
P - 12
P - 13
P - 14
P - 15
P -16

7.2

Ime priloge
Podatki o poveljniku CZ OGP, namestniku poveljnika CZ in članih
Štaba CZ OGP
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o
izvajanju zaščitnih ukrepov
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj
Seznam enot in služb v sestavi CZ OGP
Seznam kontaktnih oseb DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj
Podatki o strokovnih službah oziroma strokovnjakih za pomoč pri
ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Pregled podjetji, ki upravljajo z vodovodnim omrežjem
Pregled podjetji, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
Pregled podjetij, ki upravljajo z vodnogospodarsko infrastrukturo
Pregled komunalnih služb
Pregled pooblaščenih podjetij za zbiranje in odvoz nevarnih snovi
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Izpostava Murska Sobota
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava
Murska Sobota
Podatki o odgovornih osebah ARSO, Sektor za porečje reke Drave in
Mure, Oddelek porečja Mure Murska Sobota
Podatki o odgovorni osebi Zavoda za zdravstveno varstvo Murska
Sobota

DODATKI

Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer na javnem
vodovodnem sistemu občine Gornji Petrovci.
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P–1
Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih štaba CZ občine
1. Poveljnik CZ Gornji Petrovci: Kuhar Štefan, Košarovci 26, 9206 Košarovci
2. Namestnik poveljnika CZ: Kozic Stanko, Stanjevci 103, 9203 Petrovci
3. Člani štaba:
- Hari Robert, Gornji Petrovci 92, 9203 Petrovci
- Hari Sandi, Križevci 185, 9206 Križevci
- Kerčmar Janez, Križevci 79, 9206 Križevci
- Šlihthuber Boštjan, Stanjevci 96, 9203 Petrovci
- Vukanič Janez, Košarovci 21, 95203 Petrovci
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P–2
Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči:
1.
2.
3.
4.

Poveljnik CZ Gornji Petrovci: Kuhar Štefan, Košarovci 26, 9206 Križevci
Župan občine Gornji Petrovci: Šlihthuber Franc, Stanjevci 96, 9203 Petrovci
OKC PU Murska Sobota
Medobčinska inšpekcija in redarstvo, Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice.
Medobčinska inšpektorja: Jani Bogdan in Damir Jošar, medobčinski redar: Tibor
Kuhar
5. Javno Komunalno in gostinsko podjetje Pindža, direktor: Kuhar Štefan
6. Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2 b, 9000 Murska
Sobota: Teodora Petraš, dr.med.spec
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P- 3
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o izvajanju zaščitnih
ukrepov:
1. RTV SLO, Dopisništvo radia in televizije, Slovenska ulica 25., 9000 Murska Sobota
2. Radio Murski val, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota
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P–4
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 22, tel. 02/534 13 00
Zdravstvena postaja Beltinci, Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci, 02 542 25 70
Zdravstvena postaja Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31, 9203 Petrovci, 02/ 556 10 16
Zdravstvena postaja Grad, Grad 186 c,9264 Grad, 02/ 553 10 08
Zdravstvena postaja Kuzma, Kuzma 64, 9264 Kuzma, 02/555 16 44
Zdravstvena postaja Martjanci, Martjanci 19, 9221 Martjanci, 02/548 14 39
Zdravstvena postaja Rogašovci, Rogašovci 14 a, 9262 Rogašovci, 02/558 84 06
Zdravstvena postaja Puconci, Puconci 81, 9201 Puconci, 02/545 91 26

9. Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. slovenskega tabora 2, tel. 02/585 14 00
10. Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva ulica 34, te.: 02/578 92 10
11. Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 34, tel.: 02/564 86 00
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Priloga 5: SEZNAM ENOT IN SLUŽB CZ OBČINE GORNJI PETROVCI
Organ, enota ali služba Civilne zaščite: OBČINA GORNJI PETRVCI
__________________________________________________________________________
_____
Zap.
št.

Ime in priimek

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča
(kraj, ulica, hišna št.)

Dolžnost v organu, enoti ali
službi Civilne zaščite

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
25

Štefan Kuhar
Stanko Kozic
Sandi Hari
Robert Hari
Janez Kerčmar
Janez Vukanič
Boštjan Šlihthuber
Jožef Kovač
Anton Kozar
Aleksander Bagar
Aleksander Kutoš
Robert Bobič
Geza Hari
Ernest Kardoš
Mitja Šeruga
Štefan Balek
Janez Kerčmar
Štefan Škerlak
Štefan Bočkor
Karel Časar
Elemer Barber
Milan Kozar
Ivan Črnko
Branko Rituper
Milan Prosič
Christian Sukič

1606963500318
2506968500072
0812970500027
0310972500371
2511955500271
2503945500416
1305987500025
1706944500212
1305956500302
1108953500336
1404953501101
0303968500344
2607955501127
0105968500399
3008982500429
2405949500621
1105957500420
0201952500908
2003943500025
1812954500185
1410953500490
2404967500543
1705964500042
2707956500471
2509947500144
1806977500417

Košarovci 26
Stanjevci 103
Križevci 185
Gornji Petrovci 92
Križevci 79
Košarovci 21
Stanjevci 96
Adrijanci 60
Boreča 11
Gornji Petrovci 56
Košarovci 3
Križevci 48
Kukeč 28
Lucova 23
Martinje 11
Neradnovci 42
Peskovci 19
Stanjevci 91
Šulinci 11
Ženavlje 6
Panovci 9
Boreča 28
Gornji Petrovci 2a
Križevci 110
Boreča 34
Križevci 36

poveljnik Civilne zaščite
namestnik pov. CZ
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Vlado Kardoš

0302955500683

Gornji Petrovci 6

član ekipe za prevoze

28

Josip Bobič

1104953500535

Križevci 54

29

Mitja Šeruga

3008982500429

Martinje 11

30

Šebjanič
Aleksander

0603956500121

Gornji Petrovci 60

vodja ekipe za
administrativno podporo
član ekipe za
administrativno podporo
član ekipe za
administrativno podporo

30

član štaba Civilne zaščite
član štaba Civilne zaščite
član štaba Civilne zaščite
član štaba Civilne zaščite
član štaba Civilne zaščite
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
poverjenik CZ
vodja ekipe za oskrbo
član ekipe za oskrbo
član ekipe za oskrbo
vodja ekipe za prevoze
član ekipe za prevoze

1.
2.
3.
4.

Zap.
štev.

P–6

direktor
vodja GJS
referent GJS
dežurna služba

Dolžnost

Telefon doma

041 495 115 787 81 30
041 466 004 332 75 48
031 428 053 473 06 04

Telefon v službi

KELENC Branko
ROŠKAR Borut
PREVOLŠEK Daniel

Naslov

031 583 124 420 72 63

e-mail naslov

FESEL MIRJANA

Odgovorna oseba

Seznam kontaktnih oseb DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj
GSM

P – 7 Podatki o strokovnih službah oziroma strokovnjakih za pomoč pri
ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi

STROKOVNA KONTAKTNA STROKOVNJAK VRSTA NEVARNIH
SNOVI
SLUŽBA
ŠTEVILKA
Nafta Geoterm 02/577 21 00

Nafta
Petrochem

02/577 21 00

Marjan Kraljić

zemeljski
gasolin

plin,

Matej Prkič

zemeljski
gasolin

plin,

Jožef Gyurkač

Metanol, formalin

P–8
Pregled podjetji, ki upravljajo z vodovodnim omrežjem:
- Javno komunalno in gostinsko podjetje Pindža d.o.o.,Gornji Petrovci 31 d, Petrovci
Tel. 02/ 556 90 08
Direktor: Štefan Kuhar, Košarovci 26, 9206 Križevci
tel 051/ 666 760

2

P–9

Pregled pooblaščenih podjetji, ki upravljajo s prometno infrastrukturo
- Cestno podjetje Murska Sobota, Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, 02/ 530 45 10
- Javno komunalno in gostinsko podjetje Pindža d.o.o., Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci,
02/ 556 90 08, direktor, Štefan Kuhar,051/ 666 760

3

P- 10
Pregled podjetji, ki se ukvarjajo z vodnogospodarsko infrastrukturo

- MURA - VGP D.D.
MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D.
LIPOVCI 256 B, 9231 BELTINCI

4

P- 11

Pregled komunalnih služb
- Javno komunalno in gostinsko podjetje Pindža d.o.o., Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci,
direktor, Štefan Kuhar

5

P – 12
Pregled pooblaščenih podjetji za zbiranje in odvoz nevarnih snovi:
- SAUBERMACHER & KOMUNALA, Murska Sobota d.o.o., Noršinska 12, 9000
Murska Sobota, Tel: 02 526 84 50.

6

P – 13
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Izpostava Murska Sobota
IZPOSTAVA MURSKA SOBOTA
VODJA: BOJAN FARIČ
SLOVENSKA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA
TEL. 02/ 534 15 92

7

P – 14
Seznam inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor - Izpostava Murska Sobota

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Vodja - Romana Šumak
tel: 02/512 49 00

8

P – 15
Podatki o odgovornih osebah ARSO, Urad za povodje Donave, Oddelek porečja Mure
Murska Sobota

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije
za okolje
Sektor za porečje reke Drave in Mure
•

Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, Murska Sobota, 02 522 37 50
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