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1. TERORISTIČNI NAPAD
1.1

Uvod

Načrt je izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni l. lRS, št. 51/06 - UPB1 in 97/10 - B), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja (Uradni l. RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) ter drugimi predpisi
in strokovnimi podlagami, ki so upoštevani v temeljnem načrtu.
V načrtu so upoštevane možne pričakovane posledice napada z orožji ali sredstvi za
množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi. V načrtu je upoštevan
koncept odziva na teroristične napade z uporabo orožij ali sredstev za množično
uničevanje v skladu s sklepi Vlade RS št. 230-02/2001-5 z dne 16. 10. 2003 in št.
230-02/2001-7 z dne 15. 7. 2004.
Načrt temelji tudi na Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06), Zakonu
o veterinarstvu (Uradni l. RS, št. 33/01, 110/02 in 45/04), Zakonu o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni l. RS, št. 62/07 in 36/10) ter Zakonu o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 2 in 60/11 C).
Pri pripravi načrta so upoštevane ocene EU in Nato o nevarnosti terorizma, vključno
z uporabo orožij za množično uničevanje v teroristične namene in tudi priporočila
Evropske unije na področju mednarodnega terorizma. Poudarek v njih je, da morajo
države pri svojih lastnih programih boja proti terorizmu spoštovati konvencije in
direktive, ki urejajo različna področja varnosti. Članice Evropske unije morajo
izboljšati sodelovanje na področju preprečevanja in omejevanja posledic kemičnega,
biološkega, radiološkega ali jedrskega napada, saj se bo s tem izboljšala zaščita
prebivalcev Evrope.

1.2

Splošno o orožju in sredstvih za množično uničevanje

O orožju za množično uničevanje govorimo, ko je to namensko izdelano orožje in je
glede na vrsto lahko jedrsko, radiološko, kemično in biološko orožje.
Kemično orožje (strupe) so v vojne namene množično uporabili v prvi svetovni vojni,
jedrsko orožje pa ob koncu druge svetovne vojne. Uporaba orožij za množično
uničevanje v vojnah je prepovedana z dopolnilnim protokolom I. k Ženevskim
konvencijam iz leta 1949, kljub temu pa so se posamezne vrste orožja v različnem
obsegu uporabljale v sodobnih vojaških spopadih.
S pojmom sredstva (snovi) za množično uničevanje označujemo vsa sredstva, ki se
uporabljajo v vsakodnevni uporabi ali proizvodnji, imajo pa primerljive škodljive
učinke z orožjem za množično uničevanje. Učinkovitost takih sredstev je običajno
manjša od orožij za množično uničevanje.

1.2.1 Kemično orožje
O kemičnem orožju govorimo, ko gre za »izpust« strupenih, kemičnih snovi v okolje,
ki s svojimi fizikalno-kemičnimi lastnostmi delujejo strupeno in škodljivo ali uničevalno
na živ organizem in torej povzročijo začasno ustavitev normalne funkcije, trajno
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poškodbo ali smrt organizma. Bojni strupi so živčni bojni strupi, mehurjevci, dušljivci,
dražljivci in solzivci ter splošni strupi.
Kemično orožje se lahko uporabi tako, da se razširi s pomočjo eksploziva, z
razpršilci, letali, aktiviranjem bomb napolnjenih s strupom, kot tudi z uporabo
projektilov v katerih se nahaja.
Pojav kemičnega napada je:
• omejen na območje blizu kraja sproščanja kemičnega agensa,
• pri vseh izpostavljenih se hitro po izpostavljanju (skoraj istočasno) pojavljajo
podobni znaki zastrupitve.
Možni hipotetični scenarij za kemični napad predstavlja poleg uporabe kemičnih
orožij tudi:
- sabotaža ali diverzija v objektu kjer se proizvajajo ali skladiščijo nevarne
kemijske snovi;
- sabotaža ali diverzija med prevozom nevarnih kemijskih snovi.

1.2.2 Radiološko in jedrsko orožje
V novejšem času se vse pogosteje izpostavlja možna ogroženost zaradi uporabe
radiološke disperzivne naprave oziroma umazane bombe. Ta bi razpršila
radioaktivne snovi po širši okolici. Običajne radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v
industriji, medicini in raziskavah, se lahko uporabi skupaj s konvencionalnim
eksplozivom v taki napravi. Čeprav bi bilo ob taki eksploziji ubitih malo ljudi zaradi
sevanja (če sploh kakšen), bi bomba imela zastraševalni efekt pri ljudeh zaradi
strahu pred radioaktivnostjo.
Umazana eksplozivna bomba je lahko poljubne velikosti, glavna parametra sta sama
radioaktivna snov (ščitenje) in količina eksploziva. Tipična bomba bi lahko bila
sestavljena iz svinčenega kontejnerja in eksploziva TNT med pol do 5 kilogramov.
Ob uporabi umazane bombe predstavlja za ljudi največje tveganje, da nevede
vdihavajo ali zaužijejo snovi, ki so se razpršile med eksplozijo ali požarom ali pri
rokovanju z radioaktivnimi drobci oziroma snovmi. Verjetnost vnosa nevarnega vira v
telo je večinoma omejeno na približno 100 m (oblak dima).
Možnih hipotetičnih scenarijev obsevanja prebivalstva je veliko, za vse je značilna
majhna verjetnost. Nekateri možni scenariji so:
- sabotaža ali diverzija v jedrskem objektu,
- sabotaža ali diverzija v sevalnem ali manj pomembnem sevalnem objektu,
- sabotaža ali diverzija v industrijskem objektu s kakršnimikoli viri sevanja,
- sabotaža ali diverzija med prevozom oziroma tranzitom,
- kontaminacija vodnih virov, hrane in podobno,
- uporaba umazane bombe (eksplozija).

1.2.3 Biološko orožje
Biološko orožje je način načrtnega razširjanja obolenj med ljudmi, živalmi in
rastlinami. Kužnina se na različne načine razširi med ciljno populacijo, kjer se
povzročitelji
namnožijo oziroma proizvedejo toksine, ki sprožijo bolezenske
simptome.
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Biološko orožje je možno uporabljati tudi v teroristične namene. Zato ni izključena
verjetnost, da države ali posamezne teroristične skupine uporabijo biološko orožje.
Imajo motiv, pa tudi dostop do znanja, kako selektivno vzgojiti tudi najbolj patogene
mikroorganizme in jih uporabiti v teroristične namene ali v vojni.

1.2.4 Razširjanje bioloških agensov
Biološke agense je mogoče razširjati na različne načine vključno z letali, raketami in
projektili.
Z biološkim agensom se lahko ciljno skupino okuži tudi z diverzantskim delovanjem
preko hrane in vode.To nalogo običajno opravijo diverzanti, ki odložijo biološke
agense v javne vodovode ali pa prodrejo v sisteme proizvodnje in transporta hrane.
Pri uporabi biološkega orožja se posledice uporabe kažejo v daljšem časovnem
obdobju, prizadeto prebivalstvo je na geografsko širšem območju in ugotavljajo se
različne klinične slike bolezni.

1.3 Ogroženost občine zaradi uporabe orožij ali sredstev za
množično uničevanje v teroristične namene ter klasičnih
terorističnih napadov
Območje občine Gornji Petrovci, tako Pomurske regije kot Republike Slovenije ni
imuno pred pojavom terorizma na njenem ozemlju kot tudi ne pred čezmejnimi učinki
terorističnih napadov v sosednjih in drugih državah. Možnosti terorističnega napada s
sredstvi za množično uničevanje ne more izključiti nobena država.
Ogroženost občine Gornji Petrovci zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov je zelo majhna.
1.3.1 Kemično orožje in kemična sredstva
Potencialne tarče napadov teroristov so lahko tudi objekti, v katerih se v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafta in
njeni derivati ter energetski plini ali opravljajo dejavnost oziroma upravljajo sredstva
za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče.

1.3.2 Radioaktivne in jedrske snovi
V občini Gornji Petrovci je sicer nekaj radioaktivnih virov sevanja in to predvsem v
zdravstvenem domu kot tudi nekaj ionizacijskih javljalnikov požara. Vsi ti zaradi
svojih fizičnih in kemijskih lastnosti ne morejo povzročiti neposredne smrti ljudi.
Skorajda vsak vir pa lahko povzroči kontaminacijo okolja ali objektov in s tem
povezano škodo. Podobne lastnosti imajo tudi viri, ki se po občini prevažajo
predvsem zaradi tranzita.Poleg tega je treba upoštevati, da je v polmeru 1000 km 86
jedrskih elektrarn.
Poleg navedenih možnih virov ogrožanja ljudi, je vsaj kot potencialno možno treba
upoštevati tudi namerno širjenje določenih živalskih ali rastlinskih bolezni.
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1.4 Možne posledice uporabe orožja ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene
Možne posledice so predvsem:
- pojav večjega števila obolelih ljudi na območju občine zaradi nalezljive bolezni,
- nevarnost širjenja bolezni,
- radiološka kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav radiacijske bolezni (predvsem pri pripadnikih interventnih enot),
- kemična kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav smrtnih primerov,
- negativni psihološki učinki pri ljudeh,
- gospodarska škoda zaradi izpada proizvodnje,
- veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje bolezni,
- veliki stroški za radiološko in kemično dekontaminacijo okolja.

1.5 Možne posledice terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi
Pod terorističnim napadom s klasičnimi sredstvi se v tem načrtu razume namerno
povzročitev eksplozije na javnih mestih, v javnih objektih, povzročitev letalske,
železniške ali druge nesreče na prevoznih sredstvih, eksplozije na prometnicah in
drugih objektih s ciljem, da se povzročijo človeške žrtve ali materialna škoda oziroma
drugo protipravno dejanje z istim ciljem (sabotaža, diverzija in podobno).
Možni cilji napadov so lahko tudi objekti t.i. kritične infrastrukture, kot so prometna
infrastruktura, energetski objekti, sedeži državnih organov, vodooskrbni objekti in
podobno, športni objekti, kulturni, šolski objekti in podobno.
Možne posledice takih napadov so:
- veliko število ranjenih in mrtvih,
- vznemirjenost in nezadovoljstvo občanov
- velika materialna škoda,
- prekinjen promet,
- prekinjena oskrba z energijo, vodo.
P-1
P-2

1.6

Seznam gospodarskih družb, ki proizvajajo in skladiščijo prehrambene
artikle
Pregled kritične infrastrukture v občini

Sklepne ugotovitve

Ocene pristojnih služb so, da je ogroženost Slovenije zaradi terorističnih napadov
nizka. Ne glede na to ni mogoče izključiti možnosti, da je lahko tudi občina Gornji
Petrovci tarča terorističnih napadov z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje
oziroma s klasičnimi terorističnimi sredstvi oziroma da se taki napadi lahko zgodijo v
sosednjih državah, vplivajo pa lahko tudi na Slovenijo.
V občini Gornji Petrovci ni velike verjetnosti, da pride do namenskega povzročanja
škode in ogrožanja z uporabo radioaktivnih in jedrskih snovi. V preteklosti ni bilo
zaznanih aktivnosti te vrste. Podobno velja za uporabo kemijskih in bioloških
sredstev.
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Terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi, kjer so lahko tarča različni javni,
infrastrukturni in drugi objekti kritične infrastrukture, prav tako ni mogoče izključiti.
Zato je treba v pomembnejših objektih uvesti oziroma upoštevati osnovne varnostne
ukrepe za preprečevanje tovrstnih dogodkov. Ob povečani nevarnosti terorističnih
napadov je v objektih kritične infrastrukture treba uvesti dodatne ali posebne ukrepe
varovanja oziroma za preprečevanje terorističnih napadov.

Ogroženost občine Gornji Petrovci je zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov zelo majhna
zaradi česar se načrtujejo le ukrepi zaščite, reševanja in pomoči.
Glede na vrsto in posledice napada se lahko aktivira tudi:
- občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči;
- občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči
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2 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
2.1

Opazovanje nevarnosti terorističnih napadov

Obvestilo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s terorističnim
namenom, v ReCO lahko sporočijo:
- pristojni organi
- vsak, ki opazi napad ali dogodek, ki je lahko povzročen s terorističnim
namenom, oziroma je o njem obveščen,
- opazovalne in nadzorne službe,
- OKC PU,
- regijske službe za nadzor nad živili rastlinskega in živalskega izvora;
- organi in službe javnega zdravstva,
- organi in službe za službe za spremljanje zdravja živali, krme in živil
živalskega izvora,
- organi in službe fitosanitarnega spremljanja zdravja rastlin in živil rastlinskega
izvora.

2.2

Posredovanje podatkov o terorističnem napadu



ReCO informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s
terorističnim namenom, posreduje oziroma obvešča CORS in zlasti:
- OKC PU Murska Sobota,
- Odgovorne osebe v občini
- Lokalna sredstva javnega obveščanja
- Odgovorne osebe v Izpostavi URSZR Murska Sobota,
- pristojne regijske reševalne službe v skladu z načrti obveščanja in aktiviranja,

•

O vsakem pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah, pristojni
zdravstveni oziroma nadzorni organ ali služba informacijo posreduje v skladu s
predpisi pristojnim nadrejenim organom in službam v Republiki Sloveniji.

•

O vsaki nevarnosti radiološkega sevanja se izvaja posredovanje podatkov v
skladu s konceptom odziva ob najdbi vira sevanja.

•

Pri obveščanju o posameznem dogodku, pojavu ali zapažanju se mora zavarovati
podatke in interese povezane z odkrivanjem izvajalcev terorističnega napada
oziroma terorističnega delovanja.
CORS

OKC PU
Murska Sobota

Odgovorne osebe
v ogroženih
lokalnih skupnostih

ReCO
Murska Sobota

Lokalna sredstva
javnega obveščanja

Odgovorne osebe v
Izpostavi URSZR
Murska Sobota

Občani

Organi Civilne
zaščite v Pomurju

Slika 3 : Shema posredovanja podatkov ob nevarnosti terorističnega napada
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2.3 Obveščanje in informiranje pristojnih organov in strokovnih
služb
2.3.1 Obveščanje o povečani nevarnosti terorističnih napadov
CORS obvesti ReCO Murska Sobota, ki v skladu z načrti za obveščanje obvestijo
pristojne organe in službe, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavode in
druge organizacije, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture,
po načrtu
obveščanja.

2.3.2 Obveščanje ob terorističnem napadu
Ko ReCO Murska Sobota dobi obvestilo o terorističnem napadu, o tem obvesti:
1. Poveljnika oz. namestnika poveljnika CZ občine
3. župana oziroma drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini
4. OKC – PU Murska Sobota
5. Inšpekcijske službe v regiji,
6. Direktorje ali njihove pooblaščence javnih in drugih podjetij - glede na nastale
potrebe in posledice.
Informacije se posredujejo prek lokalnih medijev in na druge krajevno običajne
načine. Za dodatne informacije objavi občina telefonsko številko.
P-3
P-4
P-5
P-6

Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih
Štaba CZ občine
Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o
izvajanju zaščitnih ukrepov

2.4 Alarmiranje in obveščanje javnosti
2.4.1 Alarmiranje prebivalstva
Ob terorističnem napadu, ko so zaradi posledic napada neposredno ogrožena
življenja, zdravje ljudi in je treba začeti izvajati določene zaščitne ukrepe, ogrožene
prebivalce obvestimo s sirenami z alarmnim znakom za neposredno nevarnost.
Obveščanje prebivalstva s sirenami za javno alarmiranje se lahko v skladu s predpisi
izvrši tudi ob povečani nevarnosti terorističnih napadov.
Regijski enter za obveščanje Murska Sobota mora takoj po znaku za neposredno
nevarnost posredovati obvestilo po radiu, televiziji oziroma na drug predviden način,
o vrsti nevarnosti in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov ali osebno in vzajemno
zaščito.
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2.4.2 Obveščanje javnosti
Obveščanje javnosti obsega:
- Obveščanje ogroženega prebivalstva
- Obveščanje pristojnih organov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture
- Obveščanje širše javnosti.
2. 4. 2. 1 Obveščanje ogroženega prebivalstva
Za obveščanje ogroženega prebivalstva o nevarnosti terorističnega napada,
neposredni nevarnosti za prebivalce, možnih posledicah, sprejetih ukrepih in nalogah
zaščite, reševanja in pomoči, ukrepih za preprečevanje širjenja nevarnosti nalezljivih
bolezni pri ljudeh, živalih in rastlinah in pomoči obolelim ljudem, živalim in rastlinam je
pristojna URSZR in Izpostava URSZR Murska Sobota.
Občinski organi s teritorialnimi enotami na območju, na katerem je prišlo do
terorističnega napada, vzpostavijo stik s prebivalci in dajejo lokalnemu prebivalstvu
informacije, ki se nanašajo predvsem na stanje na prizadetem območju ter sprejetih
ukrepih za ublažitev posledic.
Informacije o razmerah na prizadetem območju posreduje občina prek javnih občil in
na druge, krajevno običajne načine.
Za dodatne informacije bo občina objavila telefonsko številko oziroma po potrebi
organizirala informativni center.

2.4.2.2 Obveščanje pristojnih organov javnih zavodov, gospodarskih družb in
drugih organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture
O povečani nevarnosti terorističnih napadov v Sloveniji, regijski centri za obveščanje
o tem obvestijo vodstva javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij, ki
upravljajo objekte kritične infrastrukture, ki bi bili lahko tarča terorističnih napadov.
Navedeni organi po prejemu obvestila:
- poostrijo nadzor nad osebami, ki vstopajo ali izstopajo iz objektov kritične
infrastrukture,
- preverijo stanje v objektih ali delih tehnološkega procesa, ki je ranljiv za
teroristični napad,
- zagotovijo dosegljivost oziroma pripravljenost ustreznih delavcev in služb,
- preverijo ustreznost in ažurnost načrtov.
2. 4. 2. 3 Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju
občine je odgovoren župan.
Obveščanje javnosti v občini poteka preko lokalnih medijev in na druge krajevno
običajne načine.
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3 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1

Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči

Da bi lahko prebivalci učinkovito izvajali ukrepe za zaščito svojega zdravja in
življenja, morajo biti temeljito seznanjeni z nevarnostmi terorističnih napadov,
njegovimi učinki in posledicami, kakor tudi o vseh možnih in potrebnih zaščitnih
ukrepih.
ŠCZ občine koordinira aktivnosti posameznih izvajalcev glede na pričakovane
posledice oz. glede na same posledice terorističnega napada.
Izvajajo se zaščitni ukrepi, ki jih odredi pristojni poveljnik CZ ali vodja reševalne
intervencije.
Ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje bi se izvajali predvsem
naslednji zaščitni ukrepi:

3.1.1 Evakuacija
Kadar je zaradi nevarnosti terorističnega napada oziroma napada ogroženo življenje
ljudi v javnem objektu o umiku oziroma izpraznitvi objekta, odloči služba, ki objekt
varuje, pristojni policist oziroma vodja intervencije v skladu z evakuacijskim načrtom
objekta. Izvaja se le ob uporabi kemičnega orožja.
Evakuacijo ob terorističnem napadu odredi župan ali v nujnih primerih poveljnik CZ
občine.

3.1.2 Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Radiološka zaščita obsega poleg nadzora radioaktivnosti ukrepe in sredstva za
neposredno zaščito pred ionizirajočim sevanjem.
Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni javni oskrbi z vodo,
proizvodnji, prometu in skladiščenju živil, zdravil in živilske krme, javni zdravstveni
službi ter varstvu in izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva in
izvajati predpisane ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito. Uporabljajo se
predvsem zaščitna sredstva in naslednji ukrepi:
- uporaba osebnih zaščitnih sredstev ( formacijska in priročna)
- omejitev gibanja na najnujnejše ter zadrževanje v prostorih z ustrezno izolacijo
- uporaba tablet kalijevega jodida,
- prepoved oziroma omejitev uživanja določenih živil,
- zaščita vodnih virov,
- zaščita živali in živinske krme ter
- dekontaminacija.
Predloge za izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov in območja njihovega izvajanja
poveljniku CZ občine oblikujejo strokovne službe.
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Zaščitni ukrepi na območju napada se izvajajo na podlagi rezultatov nadzora
radioaktivnosti, ki ga izvajajo pristojne ustanove za redni nadzor radioaktivnosti,
enote CZ za radiacijsko, kemijsko in biološko zaščito ter enota za opravljanje
določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči (ELME) ter po potrebi tudi enote
Slovenske vojske.
GEŠP Murska Sobota in pogodbeni izvajalci izvajajo predvsem dekontaminacijo
javnih površin in objektov.
Zaščitni ukrepi, ki se načrtujejo na območju nevarnosti terorističnega napada so:
• ukrepi radiološke zaščite:
- prepoved uporabe (pitne) vode in prepoved ali omejitev uživanja določenih živil,
predvsem poljščin, sadja ter zelenjave,
- zaščita živali in živinske krme (zadrževanje živali v hlevih, prepoved paše in
hranjenja živali s svežo krmo),
- dekontaminacija ljudi, živali, objektov, predmetov in površin,
- uporaba tablet kalijevega jodida,
- omejitev nabiranja in uporabe poljskih pridelkov in gozdnih sadežev,
- omejitev paše,
- omejitev lovljenja divjadi,
- omejitev gibanja na prostem,
- zaščitni ukrepi v kmetijstvu in
- zaščita virov pitne vode.
Odrejene zaščitne ukrepe izvajajo prebivalci v okviru osebne in vzajemne zaščite;
pristojne javne službe in ustanove s področja oskrbe z vodo; proizvodnje, prometa in
skladiščenja živil in živinske krme; zdravstva; izobraževanja otrok.
GEŠP Murska Sobota izvajana predvsem pomoč pri zaščiti ter dekontaminaciji v
okviru svojih kadrovskih in materialnih sposobnosti (osebni zaščitni opremi za primer
radiacije),
hkrati pa pomaga prebivalcem pri izvajanju zaščitnih ukrepov in
dekontaminacije vode, hrane, živine, krme, opreme, tehničnih sredstev, objektov,
javnih površin in drugih sredstev.
Priloga18

Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer na
javnem vodovodnem sistemu občine Gornji Petrovci

3.1.3 Zaklanjanje
Zaklanjanje obsega umik prebivalstva v zaklonišča ali druge zidane zgradbe, s čimer
se odpravijo ali zmanjšajo škodljivi učinki povečanega sevanja.
Prebivalci se zaklonijo v notranje prostore stavb, zaklonišča ali zaklonilnike, pri čemer
je potrebno upoštevati, da določena vrsta zaklanjanja omogoča različno raven
zaščite pred vplivi sevanja.
Župan razglasi ukrep zaklanjanja preko sredstev javnega obveščanja, tako kot vsa
opozorila in navodila prebivalcem.
Na območju občine bi se ta ukrep izvajal le v skrajnih primerih, ko bi meritve hitrosti
doz v okolju pokazale, da je dosežen intervencijski nivo za zaklanjanje in evakuacijo.
Župan preko svojih služb skrbi za obveščanje in opozarjanje prebivalstva na
ogroženem območju.
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3.1.4 Sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva
Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev obsega:
 pripravo zbirališč za umik oziroma evakuacija prebivalcev iz ogroženih zgradb in
območij, za katere je bila odrejena evakuacija,
 nudenje zatočišča in nujne oskrbe prebivalcev, ki so se zaradi ogroženosti
območja, kjer prebivajo, umaknili iz svojih prebivališč,
 postavljanje začasnih prebivališč,
 oskrba prebivalcev s pitno vodo, hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami,
 zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
Na evakuacijskih sprejemališčih se po potrebi organizirajo dekontaminacijske postaje
in informacijski centri.
V kolikor začasna nastanitev traja dalj časa (v primeru porušitve ali hude poškodbe
ali kontaminacije zgradb) se šoloobveznim otrokom zagotovi vključevanje v
izobraževalni proces v vrtcih ali šolah v novem okolju oziroma se jim s prevozom
omogoči obisk v matične šole.
Naloge na tem področju opravljajo službe CZ za podporo, OZ RKS in Slovenski
Karitas. Neposredno v pomoč se vključi tudi Center za socialno delo Murska
Sobota in druge organizacije in društva, ki izkažejo svoj interes in se lahko s svojim
poslanstvom vključijo v ukrep.
P–7
P–8
P–9

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih
prebivalcev in njihove zmogljivosti
Pregled človekoljubnih organizacij v občini s podatki o vodilnih osebah
Pregled objektov javne prehrane

3.1.5 Zaščita reševalcev in drugega osebja
Vsi izvajalci zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči na onesnaženem
območju morajo biti opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi in sredstvi
za dozimetrično kontrolo.
Za nadzor (kontrolo) doznih obremenitev posameznikov, ki sodelujejo pri zaščiti in
reševanju in niso poklicni delavci z viri ionizirajočega sevanja, skrbijo Regijske enote
za RKB izvidovanje.
Preseganje dozne omejitve posameznikom lahko izjemoma odobri le poveljnik CZ
RS ob soglasju specialista zdravnika medicine dela, če je oseba zdrava, se
prostovoljno odloči za izvedbo naloge, je usposobljena za izvedbo naloge,
seznanjena s tveganjem in če je izvedba te naloge pogoj za zaščito ali reševanje
večjega števila neposredno ogroženih oseb.

3.1.6 Zaščita kulturne dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje
nevarnosti ter preprečevanje škodljivih vplivov terorističnih napadov na kulturno
dediščino. Izvajajo jih lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in občina.
Po potrebi pa sodelujejo tudi poverjeniki CZ , gasilske enote ter druge sila za
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zaščito, reševanje in pomoč, Štab CZ občine pa izvaja predvsem koordinacijsko
vlogo.
P - 10

3.2

Seznam kulturne dediščine v občini

Naloge zaščite, reševanja in pomoči

3.2.1 Nujna medicinska pomoč
Manjše poškodbe, do katerih bi lahko prišlo pri izvajanju ukrepov zaščite in
reševanja, bi prebivalci oskrbeli v okviru osebne in vzajemne zaščite, prvo
zdravstveno pomoč jim zagotavlja medicinsko osebje na terenu ali v splošnih in
specialističnih bolnišnicah. Zdravstvene ustanove zagotavljajo prebivalstvu tudi
psihološko pomoč.
V okviru nujne medicinske pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev
življenja in varovanje zdravja ljudi na prizadetem območju.
Nujna medicinska pomoč se zagotavlja v zdravstveni postaji Gornji Petrovci in v
Splošni bolnišnici Murska Sobota dokler je to mogoče. V kolikor je ob dogodku večje
število poškodovanih, se za nudenje prve pomoči aktivirajo ekipe prve pomoči pri
OZRK, nujno medicinsko pomoč pa daje zdravstveno osebje tudi na terenu.
Manjše poškodbe bi si prizadeti prebivalci oskrbeli v okviru osebne in vzajemne
zaščite.
Higienske in proti epidemične ukrepe izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota.
Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi
MZ o delu zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah.
P-

3.2.1.1

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči

Psihološka pomoč

Ob terorističnem napadu so neposredno ogroženi ljudje, ki so preživeli ali svojci žrtev
psihično prizadeti. Zaradi tega se na območju občine organizira psihološka pomoč, ki
jo dajejo različni strokovnjaki kot so psihologi, terapevt, duhovniki in drugi.
Psihološki učinki nesreče so lahko dolgotrajni, zato je cilj nudenja psihološke pomoči
predvsem v zmanjšanju stresa in omogočanju hitrejše vzpostavitve duševnega
ravnovesja.
V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v
nesreči, z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo
potrebujejo. Zgibanke se preživelim delijo ob nesreči.
Prizadetim po terorističnem napadu in svojcem žrtev občina organizira psihološko
pomoč preko službe za podporo ekipe v sodelovanju s strokovnimi službami (s
prerazporeditvami psihologov), terapevti, duhovniki ter upošteva usmeritve regije
oziroma poveljnika CZ.
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3.2.1.2

Identifikacija mrtvih

Ob terorističnih napadih, ki bi terjali večje število žrtev, se po potrebi poleg rednih
služb v Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki opravlja identifikacijo mrtvih, lahko
aktivira tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno medicino pri
Medicinski fakulteti.

3.2.2

Prva veterinarska pomoč

Prvo veterinarsko pomoč v primeru terorističnega napada vodi in usmerja poveljnik
CZ občine, v sodelovanju s Poveljnikom CZ za Pomurje in po navodilih stroke
(Nacionalni veterinarski inštitut, Veterinaria Murska Sobota).
P – 11
P - 12
P- 17

Pregled veterinarskih organizacij v občini
Podatki o Veterinarski upravi RS - Veterinarska inšpekcija - Območni
urad Murska Sobota
Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel v Občini
Gornji Petrovci

3.2.3 Tehnično reševanje
Tehnično reševanje obsega:
• reševanje ljudi in materialnih dobrin iz ruševin, razbitin, vode in težko dostopnih
predelov,
• reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode,
• rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo,
• ojačevanje objektov (odranje in podpiranje), zavarovanje prehodov in poti ob
poškodovanih objektih ter odstranjevanje ruševin in čiščenje komunikacij ter
• izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.
Navedene naloge opravljajo gasilske enote, ekipe kinologov z reševalnimi psi, ter
gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo
tudi enote SV.

3.2.4 Gašenje in reševanje ob požarih
Gasilske enote sodelujejo ob terorističnem napadu pri izvajanju drugih nalog zaščite
in reševanja, še posebej pri:
- oskrbi s pitno vodo,
- preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi,
- gašenje požarov ter
- reševanje ob požarih in eksplozijah
Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju drugih nalogah zaščite in reševanja.

3.3

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za
preklic odrejenih zaščitnih ukrepov.
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Ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene –
radiološkega ali jedrskega orožja, so osnovni pogoji za življenje zagotovljeni takrat,
kadar meritve hitrosti doz kažejo, da niso doseženi intervencijski nivoji za izvajanje
zaklanjanja ali evakuacije, da niso doseženi akcijski nivoji za posamezno vrsto živila,
in ni več verjetnosti ponovnega onesnaženja. Nadzor radioaktivnosti – radiološkega
monitoringa ni v pristojnosti občine, ampak ga opravlja regijska enota za RKB
izvidovanje.
Ob kemični kontaminaciji
so osnovni pogoji zagotovljeni, ko je izvedena
dekontaminacija prizadetega območja.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so
zadolženi , župan, poveljnik CZ občine, javne službe in druge organizacije s področja
infrastrukture na območju občine.
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bo ogroženim ljudem
zagotovljena:

•
•
•
•

primerna nastanitev in oskrba s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi
osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
nujna zdravstvena oskrba
nujna komunalna infrastruktura,
oskrba z električno energijo,
nujna prometna povezava ter

•

zagotovljena veterinarska oskrba živali kot tudi nujna živinska krma.

•

P - 11
P- 5
P- 13

Pregled veterinarskih organizacij v občini
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini
Pregled prevoznih cistern za vodo v občini

4 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe, ki jih prebivalci začnejo izvajati
takoj, ko so obveščeni o nevarnosti uporabe orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi.
Uporaba priročnih
in standardnih sredstev za osebno zaščito ter dosledno
spoštovanje navodil, ki jih po sredstvih javnega obveščanja sporočajo strokovni
organi, lahko učinkovito zmanjšajo posledice napada.
Da bi lahko prebivalci učinkovito izvajali ukrepe za zaščito svojega zdravja in
življenja, morajo biti temeljito seznanjeni z učinki posledic dogodka, njegovo
nevarnostjo, stopnjo nevarnosti kakor tudi z vsemi možnimi in potrebnimi zaščitnimi
ukrepi. Prebivalcem morajo biti vnaprej dana vsa potrebna navodila glede načina
obveščanja ob dogodku, o vrsti in stopnjah nevarnosti kot tudi o potrebnih zaščitnih
ukrepih in njihovem izvajanju.
Občina je pristojna za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne
zaščite. V ta namen organizira ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo
prostovoljci, zlasti psihologi, sociologi, socialni delavci, zdravstveni delavci,
strokovnjaki s področja zaščite in reševanja ter drugi.
Pri tem ima pomembno vlogo poverjenik za CZ ter informacijski center, ki ga lahko
ustanovi občina. V informacijskem centru se organizira in izvaja dejavnost, ki
prispeva k normalizaciji razmer na prizadetem območju.
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P- 14
P - 15
P-8

Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Pregled človekoljubnih organizacij v občini s podatki o vodilnih osebah
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5 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
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
P – 17
P - 18

Ime priloge
Seznam gospodarskih družb, ki proizvajajo in skladiščijo prehrambene artikle
Pregled kritične infrastrukture v občini
Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih štaba CZ
občine
Seznam oseb, ki se jih obvešča ob nesreči
Pregled prostovoljnih gasilskih društev v Občini Gornji Petrovci
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o izvajanju
zaščitnih ukrepov
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
Pregled človekoljubnih organizacij v občini s podatki o vodilnih osebah
Pregled objektov javne prehrane
Seznam kulturne dediščine v Občini Gornji Petrovci
Pregled veterinarskih služb v Občini Gornji Petrovci
Podatki o veterinarski upravi RS – VETERINARSKA INŠPEKCIJA OU Murska
Sobota
Pregled prevoznih cistern za vodo v Občini Gornji Petrovci
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrtov zaščite in reševanja
Program usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje nalog in ukrepov iz načrtov
zaščite in reševanja
Sklep o sprejemu načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v občini
Gornji Petrovci
Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel v občini
Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer na javnem
vodovodnem sistemu občine Gornji Petrovci
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P–1
Seznam gospodarskih družb, ki proizvajajo in skladiščijo prehrambne artikle
1. Mercator, SP Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 40, 9203 Petrovci
2. Oljarna Koloman Pojbič, Gornji Petrovci 31, 92003 Petrovci
3. Oljarna Zdenko Hari, Križevci 141, 9206 Križevci
4. Izletniška kmetija Falaut, Vinko Korpič, Adrijanci 55, 9203 Petrovci
5. Sadjarstvo Cifer, Kukeč 16, 9206 Križevci
6. Sadjarstvo Gomboc-Bar Kaja, Silvester Gomboc, Križevci 137, 9206 Križevci
7. Pizzeria Kučan, Nadja Jurkovič s.p., Križevci 75 9206 Križevci
8. Gostilna Horvat Zlatica, Gornji Petrovci 91/a, 9203 Petrovci
9. Okrepčevalnica pri Marjetki, Bencik Aleksander, Gornji Petrovci 26,9203 Petrovci
10. Trgovina in storitve Belec Križevci, Križevci 139, 9206 Križevci
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P–2
Pregled kritične infrastrukture v občini:
1. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 33/a, 9203 Petrovci
2. Lekarna Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci
3. Občinska zgradba Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9230 Petrovci
4. Osnovna šola Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci
5. Vrtec VVE Jurček, Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci
6. Policijska postaja Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 33, 9203 Petrovci
7. Vodohram Pindža
8. Kulturni dom Občine Gornji Petrovci, Stanjevci 40, 9203 Petrovci
9. Tovarna RLS MODA, Gornji Petrovci 30 , 9203 Petrovci
10. Panvita Agromerkur d.o.o. farma Petrovci, Gornji Petrovci 27 b, 9203 Petrovci
11. Pošta, Gornji Petrovci 40 e, 9203 Gornji Petrovci
12. NLB Gornji Petrovci 40 c, 9203 Petrovci

20

P–3
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–4
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

22

P–5
Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini Gornji Petrovci:
1. PGD Križevci
2. PGD Gornji Petrovci
3. PGD Košarovci
4. PGD Kukeč
5. PGD Stanjevci
6. PGD Šulinci
7. PGD Boreča
8. PGD Martinje
9. PGD Ženavlje
10. PGD Lucova
11. PGD Adrijanci
12. PGD Peskovci
13. PGD Neradnovci
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P- 6
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- 7
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove
zmogljivosti:
1.
2.
3.
4.

Telovadnica osnovne šole Gonji Petrovci, Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci
Vaška dvorana Križevci, Križevci 153, 9206 Križevci
Vaško gasilski dom Stanjevci, Stanjevci 36/a, 9203 Petrovci
Vaška dvorana Gornji Petrovci, Gornji Petrovci, 9203 Petrovci
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P–8
Pregled človekoljubnih organizacij v občini s podatki o vodilnih osebah:
1. KORK Gornji Petrovci, Kovač Zorica, Adrijanci 36, 9203 Petrovci
2. KORK Ženavlje, Pasičnjek Roman, Boreča 8, 9203 Petrovci
3. KORK Križevci, Kerčmar Janez, Križevci 79 b, 9206 Križevci
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P–9
Pregled objektov javne prehrane:
1. OKREPČEVALNICA – PIZZERIJA » KUČAN »
Nadja Jurkovič s.p.
Križevci 75
9206 Križevci
tel. 02/554 12 24
2. BAR KAJA
Gomboc Silvester s.p.
Križevci 137
9206 Križevci
tel. 02/554 11 10
3. GOSTILNA S PRENOČIŠČI ZLATICA HORVAT
Gornji Petrovci 91 a
9203 Gornji Petrovci
Tel. 02/556 10 25
Kapacitete: 4 sobe, 8 ležišč
4. OKREPČEVALNICA » PRI MARJETKI »
Bencik Aleksander s.p.
Gornji Petrovci 26
9203 Gornji Petrovci
tel. 02/556 90 53
5. IZLETNIŠKA KMETIJA » FALAUT«
Korpič Vinko
Adrijanci 55
9203 Gornji Petrovci
tel. 02/556 10 76
5. DNEVNI BAR » MURNC »
Stanjevci 36
9203 Gornji Petrovci
tel. 02/556 13 60
9. Apartmaji Gorički raj
Uroš Mavrič
Peskovci 21
9204 Šalovci
9205 031/407 737, 041/685 251, 031/259 757
Kapacitete: 3 sobe, 6 ležišč
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P – 10
Seznam kulturne dediščine v Občini Gornji Petrovci:
1. arheološki spomeniki:
- Križevci - Gomila
- Križevci - Gomila Pocerovje
- Križevci - Gomila pri Stari cerkvi
- Križevci - Gomilno grobišče Kamenek II
- Križevci - Gomilno grobišče Osišče
- Lucova - Prazgodovinska naselbina Žgalina
- Ženavlje – Gomila
2. Etnološki spomeniki:
-

Boreča – zvonik
Ženavlje – Kolarni
Ženavlje - Kovačnica pri Tkalcinih

3. Umetnostnozgodovinski spomeniki:
-

Boreča - Cerkev sv. Ane
Gornji Petrovci - Cerkev sv. Trojice
Gornji Petrovci - Evangeličanska cerkev
Križevci - Evangeličanska cerkev

4. Tehniški spomeniki:
-

Neradnovci - Lenarčičev mlin

5. Zgodovinski spomeniki:
-

Adrijanci – Šola
Šulinci – Šola
Ženavlje - Spomenik balonarjema
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P - 11
Pregled veterinarskih služb v občini:
- občina sodeluje z : Veterinaria Murska Sobota, Markišavska 3, 9000 Murska Sobota
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P – 12
Podatki o veterinarski upravi RS – veterinarska inšpekcija – območni urad Murska
Sobota:
1. OU Murska Sobota, Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota
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P – 13
Pregled prevoznih cistern za vodo v občini Gornji Petrovci:
1. Cisterna PGD Gornji Petrovci
2. Javno komunalno podjetje Šalovci

31

P - 14

Občina Gornji Petrovci

NAVODILO
za vzdrževanje in razdelitev
načrtov zaščite in reševanja

Gornji Petrovci, november 2011
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1

1. UVOD
Vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja na območju občine Gornji Petrovci je v
pristojnosti občinske uprave Občine Gornji Petrovci in sicer skrbnika načrta ter se izvaja v
skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list. RS, št.
3/02, 17/02, 17/06, 76/08).
2. VZDRŽERVANJE NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Vzdrževanje načrtov zaščite in reševanja obsega ažuriranje, dopolnjevanje in spreminjanje
načrtov.
2.1. Ažuriranje
Ažuriranje obsega vzdrževanje podatkov glede na čas, prostor in izvajalce in v skladu z
navodilom za vzdrževanje zbirke podatkov k načrtom zaščite in reševanja.

2.2. Dopolnjevanje
Dopolnjevanje načrta zaščite in reševanja obsega spremembe, ki ne posegajo v zasnovo
zaščite, reševanja in pomoči, določeno z načrtom.

2.3. Evidenca sprememb in dopolnitev
Vse spremembe in dopolnitve načrta zaščite in reševanja se morajo evidentirati v evidenci
sprememb in dopolnitev načrta. Za ažuriranje in dopolnjevanje načrta je pristojen skrbnik
načrta, ki tudi vodi evidenco le-tega.
Evidenca ažuriranja in dopolnjevanja načrta zaščite in reševanja se vodi na obrazcu, ki je
priloga tega navodila.
Načrti zaščite in reševanja se pregledajo enkrat letno in ažurirajo, po potrebi se posamezni
načrt zaščite in reševanja spremeni zaradi spremembe ocene ogroženosti ali spremembe
razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč oziroma se vsebina načrta
celovito preverja najmanj vsakih pet let. Pri tem se morajo upoštevati nova spoznanja stroke
in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah in na vajah zaščite, reševanja in pomoči.
3. RAZDELITEV NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
3.1.

Komu se načrt pošlje

Posamezni načrti zaščite in reševanja oz. izvlečki iz načrtov zaščite in reševanja, ki se
nanašajo na delo operaterja v centru za obveščanje se dostavijo v Regijski center za
obveščanje Murska Sobota. Načrti zaščite in reševanja se objavijo na spletnih straneh Občine
Gornji Petrovci.
O prejemnikih posameznega načrta zaščite in reševanja se vodi evidenca

Številka: 007-0002/2011-25
Datum: 09.11.2011
Franc Šlihthuber,
župan
2
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Občina Gornji Petrovci

PROGRAM
usposabljanj, urjenja in vaj za izvajanje nalog in
ukrepov iz načrtov zaščite in reševanja

Gornji Petrovci, november 2011

3
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UVOD
VRSTE USPOSABLJANJA, URJENJA IN VAJ
Usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vaje zaščite in reševanja
NAČIN PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI IZVAJALCEV
Način preverjanja usposobljenosti
Vodenje evidence o izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev

1. UVOD
Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list. RS, št. 3/02,
17/02, 17/06, 76/08) se za izvajanje načrtov zaščite in reševanja na območju pomurske regije načrtujejo
usposabljanja, urjenja in vaje za sile zaščite, reševanja in pomoči.
2. VRSTE USPOSABLJANJA, URJENJA IN VAJ
2.1. Usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Usposabljanje regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja Izobraževalni center RS za zaščito in
reševanje po programih, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno usposabljanje. Usposabljanja vsebujejo teoretični
in praktični del.
Uvajalno in temeljno usposabljanje sme trajati največ 15 dni na leto, dopolnilno usposabljanje pa 5 dni
na leto.
Usposabljanje članov CZ Občine Gornji Petrovci za izvajanje načrtov zaščite in reševanja izvaja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in izpostava.

2.2. Vaje zaščite in reševanja
Z vajami se preverja ustreznost načrta in usposobljenost sil za zaščito in reševanje. Vaje se pripravljajo
in izvajajo v skladu s predpisi o vajah v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaje za
preverjanje načrta zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi se izvedejo najmanj tri leta, vaje
za preverjanje ostalih načrtov zaščite in reševanja pa se izvedejo vsakih pet let.
Vaje manjšega obsega, na primer štabne vaje (preigravanje napisanega scenarija), preverjanje sistema
zvez, obveščanja, mobilizacijskega časa idr., se izvaja po možnosti enkrat letno, če pa to ni mogoče pa
vsaj vsaki dve leti.

3.

NAČIN PREVERJANJA USPOSOBLJENOST IZVAJALCEV

3.1.

Način preverjanja usposobljenosti

Preverjanje usposobljenosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja se opravi po izvedenem
usposabljanju oziroma vaji. Način preverjanja določi izvajalec usposabljanja oziroma vaje.

3.2. Vodenje evidence o izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev
O izvedenih vajah in o usposobljenosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja se vodi tudi evidenca.

Številka: 007-0002/2011-26
Datum: 09.11.2011

Franc Šlihthuber,
župan
5

P – 17
Pregled lokacij možnih mest za pokop in sežig živalskih trupel v Občini Gornji Petrovci:
- Parcela 130 k.o. Košarovci ( priloga karta )
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P – 18
Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer na javnem vodovodnem
sistemu občine Gornji Petrovci
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