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1. OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI MESTNE OBČINE MARIBOR 

 

Potres je naravna nesreča, ki je opredeljena kot seizmično valovanje tal. Nastane ob 

nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v zemeljski skorji ali zgornjem 

delu zemeljskega plašča. Medtem, ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem 

spreminjajo obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov 

sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni siloviti potres.  

 

1.1. Napovedovanje potresov 

 

Kljub velikim količinam podatkov, ki jih zbirajo in obdelujejo seizmologi, pa ostaja 

uspešno napovedovanje še vedno zelo redko. Uspešna napoved mora namreč 

zajemati čas, lokacijo in jakost potresa. Vsekakor laže napovemo možne lokacije in 

moč potresa kot točen čas nastopa. S tem bi zmanjšali število človeških žrtev, 

deloma pa tudi škodo.   

V Sloveniji in v večini drugih držav se opiramo predvsem na ocenjevanje potresne 

nevarnosti, ki je podlaga za potresno varno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se 

oceni s pomočjo podatkov o potresih iz preteklosti. Na osnovi tega se pripravijo karte 

potresne nevarnosti iz katerih je razvidno, da je vsa Slovenija na potresno nevarnem 

območju, vendar so nekateri deli vseeno bolj potresno nevarni kot drugi. Karte nam 

povedo kako močne potrese lahko na nekem območju pričakujemo, ne pa tega, kdaj 

bo do tako močnega potresa prišlo.  

Očitnih znakov, ki bi potres vnaprej napovedovali in ljudem omogočili premik na 

varno, ni. Obstajajo pa pojavi v naravi, ki nakazujejo možen potres. To so predvsem 

spremembe v višini ali nagibu površja, spremembe v gladini podtalnice, magnetnem 

polju in električni prevodnosti tal. Ti pojavi povzročajo spremembe v poroznosti 

kamnin in sedimentov zaradi naraščajoče napetosti v njih. Pogosto omenjamo tudi 

obnašanje živali, ki se vznemirijo pred potresi, saj verjetno zaznajo pojave, ki jih 

ljudje ne morejo zaznati. 

 

Vsi procesi, ki stalno spreminjajo obličje Zemlje in tudi njeno notranjost imajo svoje 

primarne povzročitelje. To so težnost, gravitacija, Zemljina rotacija in Zemljina 

toplota. Potresi so posledica zelo zapletenih povezav med vzroki in posledicami 

fizikalnih pojavov v Zemljini notranjosti. 
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1.2. Vzroki za nastanek potresa 

 

Potrese povzročajo vibracije kamninskih gmot, ki se sprostijo ob nenadnem silovitem 

premiku v Zemljini skorji, ko pride do elastične sprostitve energije. 

 

Potrese povzročajo naslednji procesi: 

a) prelomi in premiki kamninskih gmot vzdolž preloma (tektonski potresi, 

90 % vseh potresov), 

b) premiki magme (magmatski in vulkanski potresi, 7 % vseh potresov), 

c) udorni potresi ob udorih in podorih (2.9 % vseh potresov) in 

d) posamezni potresi, ki jih prožijo človekove aktivnosti (jedrski poskusi, 

rudarska dejavnost, črpanje vode, vtiskanje plina ali tekočine v zemljino 

notranjost, 0,1 % vseh potresov). 

 

Na ozemlju Slovenije pričakujemo od naštetih le tektonske potrese (a), le-ti so  

Sloveniji precej pogosti. 

 

Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnejših potresov so v zapleteni 

geološki in tektonski zgradbi slovenskega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, 

stisnjeni med Afriško ploščo na jugu in Evroazijsko ploščo na severu.   

 

Jadranska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem 

na severni in vzhodni strani različna premikanja. Južna in zahodna Slovenija ležita na 

severnem delu Jadranske plošče, ki je zelo deformirana in narinjena na osrednji, 

manj deformirani del plošče. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med 

litosferskimi ploščami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za 

aktiviranje potresnih žarišč. Tak prostor, kjer se stikajo različne litosferske plošče, je 

sredozemsko-himalajski pas, ki velja za eno od potresno najbolj aktivnih območij na 

Zemlji in katerega del je tudi Slovenija. 

 

1.3. Geotektonske enote in tektonski prelomi Slovenije 

 

Ozemlje Slovenije je v geološkem in tektonskem smislu zelo zapleteno, saj leži v 

tistem delu južne Evrope, kjer se na relativno majhnem prostoru stikajo tri geo 

tektonske strukture. Prav geologija je kriva za naravno pestrost Slovenije ter tako tudi 

razlog za nastajanje potresov. 

Na majhnem slovenskem prostoru se stikajo tri regionalne geo tektonske enote: 
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 na severu in zahodu Alpe, 

 na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi in 

 na severovzhodu Panonski baze.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ozemlje Slovenije seka več kot sto pomembnejših tektonskih prelomov, ki so 

glede na njihovo smer razdeljeni v štiri skupine: 

 v smeri sever-jug (prečnoalpska smer),   

 v smeri severozahod-jugovzhod (dinarska smer), 

 v smeri severovzhod-jugozahod (prečnodinarska smer) ter   

 ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod-zahod (alpska smer). 

 

1.4. VERJETNOST POJAVLJANJA POTRESA  
 

 

Ozemlje Slovenije je potresno precej aktivno, zato na naših tleh vedno znova lahko 

pričakujemo močnejše potrese. Slovensko ozemlje vsako leto strese več sto šibkih 

potresov, od katerih jih prebivalci čutijo več deset. V preteklosti je bilo na slovenskih 

tleh preko 3.000 potresov, od tega več kot 60 rušilnih. Med večjimi potresi so bili 

potresi leta 1511 v Idriji, leta 1895 v Ljubljani, leta 1976 v Furlaniji ter leta 1998 in 

2004 v Zgornjem Posočju. Poleg gmotne škode so zahtevali tudi številna človeška 

življenja, razen pri obeh potresih v Posočju, kjer ni bilo žrtev. 
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Temeljna karta potresne nevarnosti Slovenije, je karta potresnega pospeška tal za 

povratno dobo 475 let, ki je izdelana v skladu z zahtevami evropskega pred 

standarda Eurocode 8. Uporablja se skupaj s slovenskim pred 

standardom Eurocode 8 – Projektiranje potresno odpornih konstrukcij, ki ga je izdal 

Slovenski inštitut za standardizacijo. Slovenski pred standard 8, karta projektnega 

pospeška tal in tolmač skupaj dopolnjujejo predpise o potresno odporni gradnji v 

Sloveniji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sloveniji so v veljavi karte potresne nevarnosti, ki so izšle leta 1987 v okviru karte 

potresne nevarnosti Jugoslavije in temeljijo na intenzitetah. Vrednost teh kart je v 

prognoznem karakterju, saj dajejo oceno verjetnosti pojavljanja potresnih sunkov v 

določenem prostoru v prihodnosti. Maksimalne intenzitete so izdelane za najdaljše 

obdobje, to je 10.000 let. Zagraditev objektov in rabo prostora je bilo potrebno 

izračunati parametre za krajša časovna obdobja, in sicer za 50, 100, 200, 500 in 

1.000 let. Verjetnost pojavljanja potresov v določenem časovnem obdobju je 63%. 
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Izdelana je že tudi nova, sodobna karta potresne nevarnosti Slovenije, ki pa še ni 

namenjena uradni uporabi (uporablja se v študijske in raziskovalne namene). Bistvo 

nove karte je v tem, da se namesto maksimalnih intenzitet potresov računajo 

projektni pospeški tal, kot jih opredeljuje evropski pred standard  Eurocode 8. Razlike 

med uradno veljavno karto potresne nevarnosti Slovenije in novo karto projektnega 

pospeška tal pravzaprav niso velike, saj se območja majhne in velike potresne 

nevarnosti ne obeh kartah približno ujemajo. 

1.5.  Stopnje nevarnosti 

V Sloveniji imamo po karti potresne nevarnosti za povratno dobo 500 let 17 

seizmičnih območij in to v razponu od VI. do IX. stopnje MCS. V IX. stopnji MCS sta 

2 območji, 12 območij je v VIII. stopnji MCS, v VII. MCS stopnji je eno samo območje, 

dvoje območij pa v VI. stopnji MCS. 
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1.6. Intenziteta potresa (stopnja potresnih učinkov) 

 

Obseg potresa je v največji meri odvisen od intenzitete oziroma stopnje potresnih 

učinkov. Intenziteta je najpomembnejši podatek za prebivalce, saj z njo ugotavljamo 

učinke potresa na ljudi, zgradbe in naravo. Intenziteto merimo v stopnjah različnih 

opisnih intenzitetnih lestvic, ki so brez dimenzionalne veličine (MCS, MSK, EMS, MM 

in JMA). Danes se v Sloveniji najpogosteje uporablja EMS – evropska potresna 

lestvica. Intenziteta je največja v nadžarišču potresa (epicentru), z oddaljevanjem od 

nadžarišča pa postopoma slabi. Na intenziteto vplivajo še oddaljenost od epicentra, 

globina žarišča, gostota naseljenosti, kvaliteta gradnje in lokalna geološka zgradba. 

 

 

Stopnja EMS Oznaka potresa, povzročeni učinki in poškodbe 

I. 
 
 
 

II. 
 
 

             III. 
 
 
 

IV. 
 
 
 

V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezaznaven. Zabeležijo ga le seizmografi. Potresa ne čutimo, 

poškodb ni. 

 

Komaj zaznaven. Čutijo ga le redki posamezniki, ki počivajo, 

predvsem v zgornjih nadstropjih visokih stavb. 

 

Šibak. Mnogi v poslopjih ga čutijo, a se pogosto ne zavedajo, da 

gre za potres. Poškodb ni. 

 

Zaznaven. Podnevi ga čuti mnogo ljudi v poslopjih, redki tudi na 
prostem. Posameznike potres zbudi. Porcelan, steklenina in okna 
žvenketajo. Viseči predmeti zanihajo. Poškodbe so zanemarljive. 
 
Močan z manjšimi poškodbami. V poslopjih začuti potres 
večina ljudi, na prostem le posamezniki. Nekateri bežijo na 
prosto. Večina ljudi se zbudi. Viseči predmeti znatno zanihajo. 

Porcelan in steklovina zažvenketata. Manjši predmeti popadajo 
na tla. Omet odpada, šipe lahko popokajo. Tekočine v posodah 
zavalovijo in se lahko prelijejo. Živali so vznemirjene. Možne 
poškodbe na drevesih, telefonskih drogovih in visokih zgradbah. 

 

Močan z zmernimi poškodbami. Čutijo ga vsi ljudje, mnogi 

prestrašeni bežijo na prosto. Posamezniki izgubijo ravnotežje. 

Ponoči se vsi zbudijo. Manjši predmeti padajo na tla, pohištvo se 

premika. Omet odpada, dimniki se lomijo. Poškodbe na visokih 

objektih. 
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VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. 
 
 
 

 
 
X. 
 
 
 

 

XI. 
 
 
 

XII. 

 

Močan s srednje težkimi poškodbami. Ljudje bežijo na prosto. 

Mnogi se le s težavo obdržijo na nogah. Pohištvo se premika, 

redkeje tudi prevrne, predmeti padajo. Tekočine pljuskajo iz 

posod. Škoda na potresno varnih zgradbah je zanemarljiva, na 

slabše grajenih zmerna do znatna. Začutijo ga lahko vozniki v 

avtomobilih. 

 

Močan s težkimi poškodbami. Ljudje se s težavo obdržijo na 

nogah, tudi na prostem. Pohištvo se prevrača, težji predmeti 

popadajo na tla. Škoda na potresno varnih zgradbah je neznatna, 

slabše grajene so delno porušene. Padajo polomljeni dimniki, 

spomeniki in stene slabše grajenih zgradb. Zelo mehka tla lahko 

vidno valovijo, namočena se lahko utekočinijo. Možni manjši 

izbruhi peska ali blata iz tal. 
 
 
Rušilen. Zavlada splošna panika. Ljudi vrže na tla. Znatno 
poškodovane so tudi potresno varne zgradbe. Stavbe se lahko 
premaknejo ali prevrnejo s temeljev. Podzemna napeljava se 
trga. Površje valovi in razpoka. Prožijo se manjši plazovi. 
 
Zelo rušilen. Večina stavb je močno poškodovanih in porušenih. 
Površje je močno razpokano. Železniški tiri se ukrivijo. Udori 
strmih rečnih bregov in obalnih previsov, plazenje strmih pobočij. 

 

Uničujoč. Le redke stavbe so še delno ohranjene. Mostovi so 

porušeni. Podzemne napeljave so popolnoma uničene. Zevajoče 

razpoke, možni premiki površja. 

 

Katastrofalen. Popolno uničenje vseh zgradb in podzemnih 

napeljav. Vidno valovanje površja. Predmete ali celo ljudi meče v 

zrak. Premiki in dvigovanje površja, zevajoče razpoke. Udori in 

plazenje pobočij. 
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Območje Mestne občine  Maribor po mikro-seizmični rejonizaciji ni enake 
ogroženosti. Predeli Pohorja in Kozjaka predstavljajo najstabilnejše seizmično 
področje, kjer je pričakovati potres do VI stopnje MCS/lestvice. Urbano naselje lahko 
zajame sunek do VI stopnje; razen zahodnega dela MB ( Tabor, Pekre Limbuš ), prav 
tako predele  Dravskega polja. 
Področje urbanega dela Mestne občine Maribor leži na območju, kjer je pričakovati 
potres max. do moči  VI  stopnje po MCS/lestvici. Kljub relativno stabilnim tlem,  saj v 
zadnjih 100 letih ne beležimo seizmične aktivnosti, lahko pričakujemo potresno 
aktivnost tal, ker se potencialni epicenter z IX. stopnjo nahaja v osrednjem delu 
Slovenije. Pohorje in Kozjak tvorita po mikro-seizmični rejonizaciji najstabilnejši del, 
kjer ni verjetnosti za potrese večjih jakosti od VI. stopnje po MCS.  

Ocenjujemo, da lahko ob potresu VII stopnje pričakujemo naslednje poškodbe: 

· neznatno  število mrtvih in manjše  število lažje poškodovanih; 

· okvare na električnem omrežju – prekinitev dobave električne energije; delni 
razpad  omrežja; 

· poškodbe na objektih:lažje do 40% objektov zgrajenih do 1960, srednje do 35 
%objektov zgrajenih do 1960; porušitve objektov ni pričakovati; 

· zmerne poškodbe stanovanjskega fonda in s tem  potrebe po začasnih 
nastanitvenih kapacitetah ter oskrbi; 

· problemi z oskrbe s pitno vodo, zaradi poškodb na vodovodnem omrežju; - 
poškodovano plinovodno omrežje 

·   
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· poškodovano kanalizacijsko omrežje; 

· prekinjeno oz. oteženo odvijanje prometa; 

Ob potresu je ocenjevati nastanek naslednjih verižnih nesreč: požar,  plaz, udori,  

 

OGROŽENOST MESTA ZARADI POTRESNIH UČINKOV JE OCENITI S 
SREDNJO STOPNJO oz. v MOM NI PRIČAKOVATI RUŠILNIH POTRESNIH 
SUNKOV.  

 

1.2 Verjetnost nastanka verižne nesreče ob potresu  

 
Ker je realno pričakovati potres, pri katerem že nastajajo poškodbe pri ljudeh in 
na objektih, pričakujemo, da bi, predvsem v starejših objektih, lahko bi bilo 
večje število ranjenih in tudi posamezne žrtve. Število smrtnih in materialna škoda 
ob potresu pa lahko še  naraščata  tudi  zaradi  različnih  nesreč,  ki  se  pojavijo  
kot  nadaljevanje  učinkov primarnih poškodb po potresu. Te posledice so 
pogojene z intenziteto potresnega sunka in oddaljenosti od epicentra, od 
klimatskih razmer, ki trenutno vladajo, od dnevnega časa potresa in še od kakšne 
spremenljivke. 

 
 
 

Verižna nesreča Viri nevarnosti 

požari individualne zgradbe, kotlovnice, 
nekateri proizvodni objekti  

eksplozije Plinohram Bohova 

nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi 
v okolje 

Skladišče številni individualni izpusti. 

plazovi in podori Slovenske gorice, obronki Pohorja in 
Kozjaka 

epidemija in epizootija manj možnosti 

           
 Navedene nesreče so malo verjetne za pričakovane potresne sunke;  v MOM 
so le možne pri sunkih 7+ MCS.        
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2. OBSEG NAČRTOVANJA 
 

2.1 Temeljne ravni načrtovanja 
 
 

Načrte zaščite in reševanja ob potresu Mestne občine Maribor  je del izdelan z 
upoštevanjem izhodišč in določil državnega načrta in načrta VŠR, ker 
območje MOM  lahko prizadene potres tudi do  V. oz  VII stopnje   po EMS 
potresni lestvici. 

 
2.2 Načela zaščite, reševanja in pomoči 

 
 

Zaščita, reševanje in pomoč ob potresu se organizira  in izvaja v skladu z 
naslednjimi univerzalnimi načeli: 
 Vsakdo  ima  pravico  do  zaščite,  reševanja  in  pomoči,  če  je  zaradi  

nesreče ogroženo njegovo življenje, zdravje ali premoženje. 
 Ob  nesreči imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred 

vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi dejavnostmi. 
 Ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. 
 Država in občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizirajo izvajanje 
preventivnih ukrepov. Pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami morajo imeti prednost preventivni ukrepi. 

 Občina uporabi za ZRP ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in 
sredstva. 

 Kadar zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti sile in sredstva 
občine niso zadostni ali niso zagotovljene med sosednjimi občinami, država 
zagotavlja uporabo sil in sredstev s širšega območja. 

 Vse dejavnosti za ZRP so človekoljubne narave. 
 Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice potresa   in verižnih nesreč, je 

treba ukrepati  hitro  in  učinkovito.  Zato  morajo  biti  sile  za  ZRP  
organizirane, opremljene in usposobljene tako, da se na nesrečo lahko 
odzovejo v najkrajšem možnem času. 

 Podatki  o  nevarnostih  ter  o  dejavnostih  državnih  organov,  občin  in  
drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so javni.  

 Država in občina morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga 
lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. 



   Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje                                                                         
POTRES 

12 

3. KONCEPT ZRP OB POTRES v vzhodno štajerski regiji  
 

3.1 Temeljne podmene načrta 

Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob potresu so: 

1. Načrt zaščite in reševanja MOM je izdelan  za potres od V. do VII stopnje po 

EMS  potresni lestvici. 

2. Varstvo pred potresom zagotavljajo v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma 

pristojnosti občani MOM  kot posamezniki, prebivalci MOM, prostovoljno 

organizirani v raznih društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z 

zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, podjetja, zavodi in druge 

organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje ter občinski 

organi in državni organi, ki delujejo v MOM 

3. Varnost prebivalcev je odvisna od  potresne ranljivosti zgradb, v katerih 

prebivajo, in od potresne ranljivosti drugih zgradb. Veliko prebivalcev daljši 

čas preživi v vrtcih, šolah, na delovnih mestih, domovih za ostarele in  

bolnišnicah. V občinskem načrtu so določeni zaščitni ukrepi in organizacijske 

mreže  reševalnih in drugih sil, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. 

4. Življenja ljudi so ob potresu ogrožena  zaradi poškodb na  objektih in napravah, 

namenjenih proizvodnji, predelavi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in 

odstranjevanju nevarnih snovi (strupene, vnetljive, eksplozivne, oksidacijske). 

Podjetja, ki zaradi svoje dejavnosti lahko predstavljajo nevarnost za nastanek 

nesreče, morajo pri izdelavi načrtov zaščite in reševanja le to upoštevati. 

5. Prebivalci na potresno ogroženem območju morajo biti pravočasno in objektivno 

obveščeni o pričakovanih nevarnostih potresa, njegovih posledicah, načrtih in 

ukrepih za zmanjšanje in odpravo posledic ter o ravnanju ob potresu.  

6. Ob izvajanju ZRP se angažirajo  najprej vsi lokalni viri,  če  lokalni viri na 

prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč, 

občine zaprosijo za pomoč sosednjo občino, regijo oziroma državo. 
 

3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja in koncept odziva 

( regijska določila ) 
 

 

Koncept odziva ob potresu temelji na posledicah, ki jih povzroči potres na ljudeh, naravi 

in na objektih. 

Klasifikacijo potresa (po potresnih lestvicah) in epicenter potresa določi Agencija RS za 

okolje,  Urad  za  seizmologijo.     Na  območju  Vzhodno  štajerske  regije  je  realno 

pričakovati: 

• ŠIBAK POTRES: ljudje zaznajo potres, ne povzroči poškodb na objektih (do IV. 

Stopnje EMS). 

 

• MOČNEJŠI POTRES: poškodbe pri ljudeh, objektih (od V. – VII. Stopnje EMS). V 

primeru  potresa take intenzitete potekajo naslednje aktivnosti: 
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• Neprekinjeno poteka spremljanje dogodkov 
 
 
 

POTRES 
 
 
 
 
 
 
 

ŠIBAK POTRES 
 

Dokumentiranje 
Obveščanje 

javnosti 
 
 

 

MOČNEJŠI 

POTRES 

 
obveščanje 

 

Aktiviranje 

sil ZiR 

Ocenjevanje 

poško.obj 

 
 
 

 
 

 
ReCo 

Maribor 

Regijska komisija za 

presojo 

poškodovanosti in 

uporabnosti 

poškodovanih 

objektov 

 
 

 Izvaja se obveščanje odgovornih oseb v prizadetih občinah in 

regiji 

 Informiranje javnosti 

 Aktivirajo se  sile za ZIR regije na prošnjo občin 

 Določijo se zaščitni ukrepi in naloge ki se morajo izvesti glede na 

posledice, 

 Izvajajo se ukrepi in naloge Z/R/P 

 Izvaja se ocenjevanje poškodovanosti objektov 

 Izvaja se oskrba prizadetih občanov 
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3.2 Zamisel izvedbe zaščite in reševanja in koncept odziva 

ob potresu V stopnje in več   (določila MOM): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGODEK – NESREČA- POTRES 

OBVEŠČANJE O IZREDNEM DOGODKU 

OCENA DOGAJANJA 

NAPOVED RAZVOJA IZREDNEGA DOGODKA 

PREDLOG UKREPOV IN NALOG Z/R/P 

SKLIC ORGANOV 

VODENJA Z/R/P 

ODLOČANJE O AKTIVIRANJU –

MOBILIZACIJI SIL IN SREDSTEV 

AKTIVIRANJE – SIL IN SREDSTEV Z/R/P 

 

IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

PRILAGAJANJE DEJAVNOSTI NASTALIM 

RAZMERAM 

SPREMLJANJE POTEKA NESREČE 
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 Aktivirajo  se organi vodenja reševalnih sil in vse reševalne sile 

organizirani v sistemu MOM - praviloma samo iniciativno 

 Aktivirajo se organi MČ in KS ter predstojniki organov v 

sestavu MU ( po odredbi direktorice MU ) 

 Aktivirajo se vsi direktorji javnih gospodarski služb – podjetij   

 Aktivira se javna gasilska služba po alarmnem planu za 

masovne nesreče in služba nujne medicinske pomoči ter celotna 

zdravstvena mreža A. Drolca ( po načrtu ZD A:Drolc ) 

 Aktivirajo se operativni sestavi JGP ( po dokumentih JGP ) 

 Aktivira se skupina za oceno poškodb na stanovanjskih  objektih 

 Aktivira se stacionarij RK MB ( po potrebi ) 

 Po potrebi se vzpostavijo ZZC 

 Prične se z izvajanjem ukrepov in nalog Z/R/P v potrebnem 

obsegu 

 

3.3 Uporaba načrta 
 

 

Načrt    zaščite    in    reševanja    se    aktivira,    ko    pride    do    močnejšega    potresa 

na območju Vzhodnoštajerske regije; V in višja stopnja. Odločitev o uporabi načrta Z/R 

sprejme pristojni poveljnik CZ. 
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 

4.1 Pregled organov, ki sodelujejo pri izvedbi nalog ZRP v 

Vzhodno štajerski regiji 

 
4.1.1 Organi vodenja reševalnih sil  in služb:  

 
 poveljnik CZ MOM, 

 namestnik poveljnika CZ MOM, 

 štab CZ MOM, 

 Mestna uprava, 

 režijski obrat pri MU 

 Poveljniki – vodje enot reševalnih sil 

 Direktorji javnih služb 
 

4.1.2 Enote in službe CZ MOM: 
 

• služba za podporo CZ. 

 
 

4.1.3 Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč: 
 

 Splošna bolnišnica Maribor 

 Elektro Maribor 

 Telekom Maribor 

 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje MOM  

 Plinarna Maribor + Plinovod Bohova 
 Javna gasilska služba Maribor ( JZZPR, 11 PGD ) 
 Javna zdravstvena služba Maribor ( ZD A: DROLC ) 
 Javne komunalne službe  
 

4.1.4 Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij: 
 

 Stacionarij RKS Maribor in info služba RK 

 Društvo Reps - reševalni psi, 

 GRS, enota MB, 

 Enduro 

 RAFT 

 Radio klub Maribor 

 8 Lovskih družin 

 

4.1.5 Poklicne enote 
 

 Snage d.o.o., s kooperanti  
 Nigrad d.o.o., s kooperanti oz. podizvajalci 
 Energetika d.o.o.,  
 Mariborskega  vodovod d.o.o.,   
 Pogrebnega  podjetje  Maribor d.o.o. 
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4.1.6 Podjetja: 
 

 GP Podlesek d.d. ( gradbene storitve ) 

 GP Horvat. d.o.o. ( gradbene storitve ) 

 Poštrak d.o.o. ( gradbene storitve ) 

 Konstruktor d.o.o. ( gradbene storitve ) 

 TP Merkur d.o.o.  

 Gostinstvo – TVT STORITVE ( ketering )                         

 Avto-dvigala SLAČEK s.p. 

 Nastanitvena podjetja in dijaški domovi po seznamu 
 

  4.1.7. Javni zavodi in društva: 
 

 Osnovne šole, dijaški domovi, nastanitveni centri  
 

4.2 Materialno – tehnična sredstva za izvajanje 
načrta 

 
Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta: 

 vsa oprema javne gasilske službe ( glej načrt požar ) 

 sredstva za nastanitev prebivalcev v ZZC ( oprema CZ – 
400 ležišč ), oprema vozila ter tehnična in druga sredstva, ki 
jih potrebujejo reševalne enote in službe, 

 MTS režijskega obrata  

 sredstva pomoči  (živila, pitna voda, ..., ki so namenjena 
brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu ) 

 sredstva za  popravilo kritin; 
 
 

4.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 
 
Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta: 
 
Z finančnim načrtom Službe za zaščito in reševanje, ki je neposredni proračunski 
uporabnik občinskih sredstev, se zagotavljajo sredstva za razvoj javne gasilke 
službe in za materialne stroške intervencij JGS. Sredstva so določena v obsegu 
akontacije za redno delo in ne dosegajo vseh potreb za morebitne večje intervencije 
ali kot nadomestilo poškodovane reševalne opreme. 
Ti stroški se priznajo po posebnih zahtevkih nosilcev JGS do SZR le ta pa do 
župana in se vodijo v proračunu kot sredstva proračunske rezerve. 
Obseg odrejenih ukrepov in nalog Z/R/P ni možno korektno načrtovati v naprej, za 
to velja, uveljavljanje da bi ob potresu bilo potrebno takoj pripraviti rebalans 
proračuna MOM in podati zahtevke za pomoč RS po zakonu o odpravljanju 
posledic naravne nesreče.  
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5. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ( državna pristojnost ) 
 

 
 

5.1 Izvajanje obveščanja pristojnih organov in javnosti VŠR ob potresu 
 

 

5.1.1 Obveščanje pristojnih organov 
 
 

CORS posreduje ReCo Maribor uradno informacijo o moči potresa in mestu epicentra 

potresa. 
 

CORS 
 
 
 
 

ŽUPANI OBČIN 

OZ. STROKOVNI 

DELAVCI ZIR 

ReCO 

Maribor 

 

 

OBČANI 

 
 
 

 

Poveljnik Civilne 

zaščite VŠ regije 

Namestnik P CZ
*
 

Vod. Izpostave 

Župani občin in 

Poveljniki CZ 
 
 
 

 

Zaposleni na 

Izpostavi URSZR 

Maribor 

 

Vodje intervencij 

Vodje enot 

 

 
Slika 3. Shema obveščanja pristojnih organov ob potresu 
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5.1.2 Informiranje pristojnih organov 
 

ReCO Maribor  pripravlja  dnevne in izredne informativne biltene o stanju, sprejetih 

ukrepih in  izvajanju aktivnosti zaščite in  reševanja. Na  območju Vzhodno  

štajerske regije, ki ga je prizadel potres. 
 

 

5.1.3 Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju 
 

Za obveščanje javnosti in komuniciranje z mediji na prizadetem območju je v skladu s 

pooblastili pristojen poveljnik CZ VŠ oz. tisti član štaba, ki ga poveljnik zadolži za 

izvedbo te naloge.O stanju na prizadetem območju ter o aktivnostih, ki so v teku in ki 

se načrtujejo obvešča prebivalstvo prizadeta lokalna skupnost, kar opredeli v 

občinskem načrtu.  

 

5.1.4 Informacijski center Vzhodnoštajerske regije 
 

Ob močnejšem potresu v Vzhodnoštajerski regiji   bo Izpostava   URSZR Maribor 

organizirala informacijski center in preko medijev objavila posebno telefonsko številko, 

na katero se ljudje lahko obrnejo na pomoč. 

Naloge informacijskega centra: 

� pripravlja skupna sporočila za javnost, 

� organizira  in  vodi  novinarske  konference  ki  jih  sklicuje  Poveljnik CZ 
Vzhodnoštajerske regije , 

� redno posreduje informacije redakcijam in novinarjem  lokalnim sredstvom 
javnega obveščanja po potrebi pa tudi tiskana obvestila in skrbi za distribucijo le 

teh prejemnikom, 

� spremlja poročanje domačih  medijev ter pripravlja t. i. Klipinge 

� po potrebi (odvisno od obsega nesreče) organizira in vodi tiskovno središče 

� opravlja druge naloge po usmeritvah regijskega poveljnika CZ 
 

5.1.5 Obveščanje javnosti na nivoju Vzhodnoštajerske regije 
 

Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju celotne regije 

je zadolžen član štaba Civilne zaščite, ki obvešča tako, da: 

� pripravlja skupna sporočila za javnost, 

� organizira in vodi novinarske konference. 
 

 

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu zakona o medijih 

(Ur. L. RS, št. 35/2001) in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolžni 

na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno 

objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja 

ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. 

 
V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem: 

 

� Radio Slovenija – Radio Maribor, 

� Radio City, 

� Radio NET, 

� Radio Center, 
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� RTS Maribor, 

� POP TV, 

� NET TV 

� Večer Maribor 

 

Mediji posredujejo aktualne napotke za ravnanje prebivalcev v dani situaciji. 
 

 

5.2.  OiO v MOM: 

 

Opazovanje in obveščanje se  kot redna stalna javna služba v MOM organizira in 
izvaja v okviru  enotnega sistema, kot ga ureja Uredba o organiziranju in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ( U.list RS 45/97, 5/00 ) in Navodilo o 
obveščanju o naravnih in drugih nesrečah  in izvaja URSZR s svojo izpostavo v 
MOM. 
 
Za lokalni nivo pristojnosti in odgovornosti se opazovanje in obveščanje ob nesreči 
izvaja v skladu z Navodilom o obveščanju organov ( odgovornih oseb ) in organizacij 
( odgovornih izvrševalcev ), ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč ( 
dokument št.: 85100-01/2000 z dne 20.10.2000, ki v prvem poglavju določa: 
 
5.2.1. Obveščanje 
 
Začetno obveščanje o izrednem dogodku v Mestni občini Maribor - naravni ali drugi 
nesreči zagotavlja Regijski center za obveščanje Maribor, organiziran pri URSZR – 
Izpostavi Maribor,  po sprejemu  obvestila o izrednem dogodku ( tel. št. 112 ). 
 
O dogodku, ki zahteva obveščanje  reševalnih sil mestne občine Maribor katerih 
ustanovitelj je  lokalna skupnost, obvesti Re OiO dežurnega delavca v Javnem 
zavodu  za zaščitno in požarno reševanje Maribor. 
 
O dogodku, ki zahteva obveščanje javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanovitelj 
je MOM   ali država in jih vsebina obvestila zavezuje, da reševalno ukrepajo obvesti 
Re OiO  dežurnega delavca  - odgovorno osebo podjetja. 
 
O dogodku, ki zahteva aktiviranje večjega števila reševalnih sil – služb obvesti Re 
OiO  tudi odgovorne osebe v MOM.  
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5.2.2. Način obveščanja: 
 
Začetno obveščanje med ReOiO in dežurno službo JZZPR poteka po direktni 
telefonski zvezi. 
Začetno obveščanje med ReOiO in dežurnim delavcem javnega zavoda ali podjetja -
gospodarske javne službe oz. društva,  poteka s sredstvi javnih  telefonskih zvez .  
 
5.2.3. Obveščanje javnosti:  
 
Obveščanje javnosti o naravni in drugi nesreči se izvaja v  pristojnostih MOM po 
naslednjih načelih: 
 
Nosilci informiranja: 
 
V primeru naravne ali druge nesreče posredujejo osnovno informacijo za javnost o 
dogodku in obsegu posledic Regijski center za obveščanje Maribor .  
 
V primeru nesreče, katere obseg  zahteva aktiviranje poklicnih reševalcev JZZPR oz. 
delnega angažiranja javne gasilske službe, posreduje informacijo za javnost vodja 
intervencije izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
 
V primeru nesreče, katere obseg zahteva aktiviranje gasilske službe iz več sektorjev 
ter drugih služb zaščite, reševanja in pomoči posreduje informacijo za javnost poveljnik 
gasilske službe ali direktor Zavoda za zaščitno in požarno varnost. 
 
V primeru nesreče, ko naloge zaščite, reševanja in pomoči vodi Poveljnik CZ MOM,  
posreduje informacijo Poveljnik ali pooblaščeni član štaba za Civilno zaščito. 
Informacije se posredujejo javnosti v sodelovanju s službo za  informiranje pri MU 
MOM. 
 
V primeru nesreče, ko se izvajajo ukrepi in naloge Z/R/P v večjem obsegu oz. je 
aktiviran celoten sistem MOM,  posreduje informacijo župan oz. oseba, ki jo pooblasti. 
Informacije se praviloma posredujejo na novinarskih konferencah, ki jih organizira in 
vodi  služba za informiranje pri MOM. 
 
Priprava informacij: 
 
Informacije o naravni ali tehnološki nesreči ter izvedenih ukrepih oz. nalogah za 
zaščito, reševanje in pomoč pripravlja služba za zaščito in reševanje pri mestni upravi 
oz. služba za podpora mestnega štaba za Civilno zaščito v sodelovanju s službo za 
informiranje MO MB in pooblaščenimi predstavniki reševalnih služb, angažiranih ob 
nesreči. 
 
Distribucija informacij: 
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Uradno pisno informacijo o nesreči, njenem obsegu, posledicah, reševalnih ukrepih in 
angažiranih silah reševanja ter ocenjeni škodi, posreduje sredstvom javnega 
obveščanja služba za informiranje MOM. 
 
Novinarske konference se praviloma organizirajo 1x - 2x dnevno, glede na obseg 
nesreče in potek reševalnih akcij 
 

6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV MOM: 
 

6.1. Aktiviranje JGS- javne gasilske službe 
 

Začetno aktiviranje izvede Re OiO  po alarmnem planu za masovne nesreče 
 
Aktivira se vseh 11 PGD v 3 operativnih  sektorjih: 

 
Aktiviranje se izvede s pozivniki. 
Za tovrstno nesrečo je dogovorjen samosklic operativnih članov JGS saj je 
pričakovati blokado delovanja sredstev zvez v začetnem obdobju. 
 
O aktiviranju JGS center obvesti Poveljnika ali namestnika Poveljnika CZ 
MOM, ki odločata o nadaljnji pripravljenosti sil Z/R MOM oz. njihovem 
delovanju. 

 
6.2. Aktiviranje drugih reševalnih služb: 

 
Aktiviranje članov MŠCZ odredi Poveljnik CZ. Štab se zbere na sedežu 
JZZPR Proletarskih brigad 22.  

 
6.3. Aktiviranje službe nujne medicinske pomoči: 
 

Ob aktiviranju JZZPR se aktivira tudi služba nujne medicinske pomoči po 
načrtu za delovanje centra NMP ob masovnih nesrečah.. Nadaljnje 
aktiviranje zdravstvene službe ZD A.Drolc  se izvede po odločitvi vodje 
reševalne službe- člana MŠCZ.  in direktorja ZD A. Drolc glede na oceno 
posledic nesreče in potreb NMP. 

 
6.4. Aktiviranje dežurnih služb komunalnega javnega servisa: 
 

Na zahtevo Poveljnika CZ  MOM preko Re OiO in odredbah člana MŠCZ iz 
JP. 

 
6.5. Aktiviranje drugih  sil in sredstev: 
 

Na zahtevo Poveljnika CZ MOM preko Re OiO in odločitvah vodje enote-
društva. 
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DOKUMENTACIJA 

DA 

6.6.  Zagotavljanje pomoči v materialnih sredstvih v VŠR 
 

 
 
 
 

POSTOPKI  
DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI PRIMARNA 

ODGOVORNOST 

 

 
Zahteve in 

poročila občin 

 
 
 

 
Zahteve občin 

 

 
 
 

Odredba Poveljnik 

CZ VŠ regije,   ali 

poveljnika CZ  RS ali 

Vlade 

 
1. SPREJEMANJE IN 

OBDELAVA  PODATKOV OBČIN 

PO MATERIALNIH IN DRUGIH 

SREDSTVIH 
 

 
 

2. POSREDOVANJE PODATKOV 

NA URSZR 
 

 
 
NE  

3.
 

 

 

ODLOČANJE  O UPORABI 

REGIJSKIH SREDSTEV 

 

 
Poveljnik CR vš regije 

Vodja Izpostave 

Župani občin 

 

 
 
 
Poveljnik CZ VŠ regije 

namestnik poveljnika 

 
 
 

 
Poveljnik CZ VŠ regije, 

namestnik poveljnika 

 
 
 
 

Sklep o aktiviranju in 

potrdila 

 
 
 
 

Potni nalogi in 

zadolžnice alii 

potrdila o prejemu 

 
 

 
Potrdila o predaji 

in prevzemu 
 

 
 
 
 

Seznami in 

evidence 

 

 
 
 

Poročila  občin 
 

 
 
 
 
 

Potrdila o prevzemu in 

zapisniki o obrabi ali odpisu 

4. AKTIVIRANJE   POTREBNIH 

RAZ POLOŽ LJIVIH SREDSTEV 

 
 
 

5. 

PRIPRAVA,  DOSTAVA IN  PREDAJA 

SREDSTEV  PRIZADETI  OBČINI ALI 

REGIJI 

 

 
 

6. 

SPREMLJATI  RAZPOREJANJE IN 

DISTRIBUCIJO MATERIALNIH IN 

FINANČNIH SREDSTEV  PO OBČINAH 

 
 

 
7. 

VODITI EVIDENCE  O PREJETI 

POMOČI 

 

 
 
 

8. 

SPREMLJANJE UPORABE SREDSTEV 

 

 
 
 

9. 

VODITI EVIDENCE  O VRNJENI 

OPREMI IN ODPIS ALI OBRAČUN 

PORABLJENIH SREDSTEV 

 
Poveljnik CZ VŠ regije, 

Vodja Izpostave 

 

 
 
 
Vodja logističnega centra 

 

 
 
 
 

Župani prizadetih občin 

Vodja Izpostave 

Vodja logističnega centra 

 
 
 
 
Župani prizadetih občin 

Vodja logističnega centra 

 
 

 
Poveljnik CZ VŠ regije, 

namestnik poveljnika 

Župani prizadetih občin 

 
 
 
 

Vodja Izpostave 

Vodja logističnega centra 

 

 
Slika 6: Sistem zagotavljanja pomoči v materialnih sredstvih 

 

 

7. UPRAVLJANJE IN VODENJE  
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7.1. Organi Z/R in javne službe ter njihove pristojnosti: 
 
7.1.1. Poveljnik CZ MOM: 
 
Razen nalog in pristojnosti po določilih  zakonskih  in lokalnih predpisov na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 
 

 operativno vodi sile Z/R, ki so bile aktivirane ob velikih nesrečah oz. potrjuje 
pravilnost dela vodje intervencije; 

 odreja ukrepe in naloge za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
prizadetim ob nesreči 

 poroča županu o posledicah nesreče in predlaga ukrepe za odpravljanje 
posledic 

 koordinira ukrepe in naloge za zaščito in reševanje z državnimi službami 
angažiranimi ob nesreči 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
7,1,2, Poveljnik JGS: 
 

 Poveljuje in vodi aktivirane enote JGS ob intervenciji 

 je vodja intervencije  
 
 
7.1.3. Direktor  službe javnega komunalnega servisa: 
 

 opravljajo naloge reševanja ali komunalnih storitev za odpravljanje posledic 
ob nesreči po naročilu in navodilu vodji intervencij v dejavnostih za katere so 
ustanovljeni ali jim je bila dodeljena javna koncesija. 

 
7.1.4. Druge službe: 
 

 Opravljajo naloge po naročilih za izvedbo storitev. 
 
7.2. Operativno vodenje: 
 
Intervencijo ob nesreči – potresu  se vodi po pravilih gasilske službe. Vodi jo 
pristojni poveljniki gasilske enote. Za vodenje enot velja  pravilo  nadrejenosti 
gasilskih poveljnikov. 
Operativni vodja  intervencije je ob začetnem obvestila o nesreči dežurni vodnik 
JGS ali njegov namestnik. Ob prihodu na kraj nesreče  poveljnika JGS, prevzame 
vodenje intervencije le-ta.  
 
Ob nesreči, ko je potrebno aktiviranje več različnih reševalnih sil in služb prevzame 
vodenje Poveljnik CZ MOM in MŠCZ. Neposredno vodenje enot je v pristojnosti 
poveljnikov le teh.  
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7.3. Organizacija zvez: 
 
Komunikacija reševalnih sil ( JGS – NMP ) na intervenciji poteka izključno z 
mobilnimi sredstvi zvez v državnem omrežju ZARE in po pravilih kot jih za uporabe 
le teh določa URSZR. 
 
Komunikacija z drugimi silami in službami angažiranimi ob požaru poteka s sredstvi 
javnega telekomunikacijskega sistema ali s pisnimi odredbami in naročilh. 
 

7.4. Delovanje državnih organov organov in služb, ki delujejo na 

območju Vzhodnoštajerske regije 
 
7.2.1 Dejavnosti policijske uprave Maribor ob potresu ( po določilih 

načrta VŠP) 
 

Načrt dejavnosti zaščite in reševanja MNZ in policije se aktivira ob potresu na območju 

RS, če sta prizadeti dve regiji ali če je v regiji prizadetih več občin. 

Regijski center za obveščanje Maribor ob potresu obvesti Policijsko upravo Maribor na 

številko 113. 

Naloge policije ob močnejšem potresu so: 

 varuje življenje ljudi, premoženje ter vzdržuje javni red na prizadetem območju, 

 nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture in omogoča 

 interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč, 

 nadzira državno mejo in izvaja mejni nadzor ter policijske naloge v zvezi s tujci v 

 skladu z razmerami, 

 organizira in izvaja zaščito in reševanje poškodovanih delavcev, 

 vzpostavlja komunikacijsko-informacijsko povezavo  z drugimi organizacijskimi 

 enotami ministrstva ter drugimi državnimi organi, zlasti s centri za obveščanje, 

 po potrebi organizira mobilni komunikacijski center in 

 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
Nevedne  naloge  v  Vzhodno  štajerski  regiji  opravlja  Policijska  uprava  Maribor  in 

pristojne policijske postaje, prometna policija v sodelovanju s pristojnimi organi in 

službami Civilne zaščite. 

 
Za koordinacijo nalog je zadolžen član štaba CZ Vzhodno štajerske regije. 

 

7.2.2. Dejavnost UKC Maribor? 

7.2.3. Dejavnost UE Maribor-inšpekcijske službe?  
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8. UKREPI IN NALOGE ZRP v VŠR 
 

8.1 Ukrepi zaščite in reševanja 
 

 

8.1.1 Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov ob močnejšem potresu 
 
 

Štabi CZ občin, ki jih je prizadel močnejši potres po pregledu posledic potresa presodijo 

situacijo in se pripravijo na izvajanje ukrepov za ZRP. V kolikor so posledice potresa 

tolikšne, da  zahtevajo ukrepe se aktivirajo potrebne Sile ZRP občine in se izvedejo 

tehnično  reševalni  ukrepi,  zaščita  kulturne  dediščine  ter  ocenitev  poškodovanosti 

objektov in  ocenitev nastale škode,  ki  jo  izvedejo komisije za  ocenjevanje 

poškodovanosti objektov. 
 

8.1.1.1. Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov v prizadeti MOM: 

 

Dokumentacija 

postopek 

Zaščitni ukrep: 

EVAKUACIJA - UMIK 

Primarna  

odgovornost 

 Umik ogroženih iz prizadetega  območja Občani 

 Prijava na sedežu KS oz. MČ ali PGD JGS - občani 

 Popis ogroženih občanov Tajnik MČ-KS+JGS 

 Prevoz in namestitev ogroženih v ZZC CZ-Certus 

Dokumentacija 

postopek 

Zaščitni ukrep: 

OSKRBA OGROŽENIH 

Primarna  

odgovornost 

 Vzpostavitev ZZC  MU-Služba za Z/R 

 Nastanitev v nastanitvenih objektih MČ-KS 

MU 

 Humanitarna pomoč MO RK 

Karitas 

Dokumentacija 

postopek 

Zaščitni ukrep: 

ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

Primarna  

odgovornost 

 Popis ogroženih objektov in dobrin, določitev  in 

izvedba zaščitnih ukrepov- evakuacija eksponatov   
Lastnik  

Dokumentacija 

postopek 

Zaščitni ukrep: 

GRADBENI IN DRUGI TEHNIČNI 

UKREPI 

Primarna  

odgovornost 

 Ocena varnosti objektov  Pristojne komisije 

 Odstranitev porušenih dimnih tuljav JGP +podizvajalci 

 Nadzor vitalnih komunalnih objektov Upravljalci 

 Odstranjevanje ruševin   MU-kom. Direkcija z 

izvajalci 

 Ukrepi urejanja komunalne infrastrukture MU 

Javne službe 
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8.1.2 Urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi ob močnejšem 

potresu 
 

Takoj  po  potresu  i z v e d e  j g s  l a i č n i  o g l e d  p o s l e d i c  p o š k o d b  n a  

o b j e k t i h  oz. se  na  območjih,  ki  jih  je  prizadel  potres  organizira  pregled 

poškodovanih objektov s pomočjo članov komisije za ocenjevanje uporabnosti 

poškodovanih objektov. Ugotoviti je potrebno koliko je poškodovanih zgradb, ki jih je 

možno hitro sanirati z enostavnimi ukrepi ali ojačiti, koliko zgradb pa je poškodovanih do 

te mere, da bivanje v njih ni več varno in je potrebo za prebivalce zagotoviti začasno 

namestitev. 

 
NALOGE IZVAJALCEV IN UKREPOV IZVAJALCI 

-ocenjevanje  poškodovanosti  objektov  in 
njihove uporabnosti 

Komisije za ocenjevanje poškodovanosti in 
uporabnosti objektov 

-izselitev prebivalcev iz neuporabnih 
objektov in nevarnih območij 

Občani,  poveljniki  CZ  občine,  štab  CZ 
občine, gasilci 

-rušenje  neuporabnih  objektov  in  delov 
objektov (dimniki, poškodovana ostrešja, ... 

Podjetja   pristojna   za   gradbene   zadeve, 
gasilci 

-sanacija oziroma ojačitev delno 
poškodovanih objektov 

Podjetja pristojna za gradbene zadeve, 

-odstranjevanje ruševin,ureditev obvozov Organi pristojni za ceste in gradbeništvo 

-določitev  lokacij in  postavitev  zasilnih 
(začasnih) prebivališč 

Štab  CZ  občine  in  enote  CZ,  organi, 
pristojni za urejanje prostora 

-zaščita  objektov,  naprav,  ki   so   nujno 
potrebni za opravljanje življenjsko 

pomembnih dejavnosti (komunalne 

dejavnosti,  oskrba  z  vodo, 

telekomunikacije, zdravstveno varstvo) 

Uporabniki, ogrožena lokalna skupnost 

-Ocena škode Komisije za ocenjevanje škode 
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8.1.3.1. Evakuacija v MOM  

 

Za zbirna mesta prizadetih, ki se po izmiku iz poškodovanih objektov zaradi potresa ne 

morejo vrniti v le te se določijo sedeži MČ in KS. Od tod se evakuirajo v ZZC ali 

nastanitvenih objektih, ki jih zakupi MOM. 
 

Mestna občina Maribor    

SZRON     

     

LOKACIJE MOŽNIH ZAČASNIH NASTANITEV 
     

     

  LOKACIJA-OBMOČJE   št.oskrb. 
          

1 sektor 1- center       

          

  OŠ Bojan Ilich Telovadnica 1+2 150   

  ŠC Maribor center Telovadnica+štud.domovi 100   

  Plato ŠC Maribor center + park Kontejneri 30 kos.   

  Štuk Dvorana 150   

  Prometna šola+dom+telovadnica Studenci       

          

  Privatne nastanitve       

          

2 sektor 2 Tabor       

          

  PGD Pekre-prikolice prikolice 20 kos   

  Lovsko društvo Radvanje - prikolice kontejneri 40   

  Camp ŠC Pohorje- prikolice prikolice 30   

  Samski dom Tabor       

  Privatne nastanitve       

          

3 sektor 3 .Pobrežje, Tezno       

          

  PGD Pobrežje prikolice 20   

  o.š. Tone Čufar   200   

  o.š. Borci za severno mejo   150   

  Nastanitveni dom Stavbar   100   

  Nastanitveni dom Metalna   100   

  Nastanitveni dom Makedonska   50   

  ŠC TAM   200   
 
 

8.1.4 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 

Nastanitev in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev je v pristojnosti občine in se 

podrobneje razčleni v načrtu zaščite in reševanja ob potresu občin. Ta ukrep po presoji 
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posledic potresa intenzitete do VI. Stopnje po MSK lestvici obsega: 

 urejanje začasnih prebivališč, 

 nastanitev prebivalcev , 

 oskrbo z najnujnejšimi ,življenjskimi potrebščinami. 

Nastanitev prebivalcev iz najbolj poškodovanih zgradb ali zgradb, ki jim grozi porušitev 

(zgradbe starejšega letnika, slabo grajene stavbe,...) se   načrtuje na potresno varna 

območja  ki     so  v  bližini  stalnih  prebivališč  evakuiranih  prebivalcev  (sorodniki, 

prijatelji, nastanitveni objekti + ZZC ) 

 

   8.1.6 Zaščita kulturne dediščine 
 

Izvajajo jih strokovnjaki Zavoda za zaščito kulturne dediščino in upravitelji  muzejskih 

zbirk, ki ugotavljajo škodo, izvajajo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega propadanja, 

koordinirajo in nadzirajo reševanje kulturne dediščine. 

Kulturna dediščina se identificira na osnovi mednarodnega razpoznavnega znaka varstva 

kulturnih dobrin. 
 

 

8.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 

8.2.1 Nujna medicinska pomoč po potresu 
 

Za  potres  intenzitete  od V.  do  VII.  stopnje  je  pomoč  obvladljiva  na  ravni  redne 

dejavnosti obstoječih zdravstvenih domov in bolnice v regiji. 

 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 
 
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO, ULICA TALCEV 5 MARIBOR 
 
Splošne ambulante, Ulica talcev 5, 2. nadstropje 
Prim. Srečko RUTAR, dr. med., spec. spl. med. 
Aleksandra HARING, dr. med., spec. spl. med.  
Stanislava BAN, dr. med., spec. spl. med. 

Splošne ambulante, Ulica talcev 5, 3. nadstropje 
Borut HAJNRIH, dr. med., spec. spl. med. 
Majda KAMENIK, dr. med., spec. spl. med. dela 
Marija SKOK, dr. med., spec. spl. med. 
 
Gerontološki dispanzer, Ulica talcev 5, 4. Nadstropje 
Asist. mag. Suzana KERT, dr. med., spec. spl. med. 
Ana JAKOPIN, dr. med., spec. druž. med. 
 
Onkološki dispanzer, Ulica talcev 5, 5. nadstropje 
Petra LOBNIK-PAUL, dr. med., spec. spl. med. 
Metka CEROVIČ, dr. med., spec. druž. med. 
 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=597
http://www.zd-mb.si/index.php?id=597&L=0#1318
http://www.zd-mb.si/index.php?id=597&L=0#1320
http://www.zd-mb.si/index.php?id=597&L=0#1321
http://www.zd-mb.si/index.php?id=598
http://www.zd-mb.si/index.php?id=598&L=0#1325
http://www.zd-mb.si/index.php?id=598&L=0#1326
http://www.zd-mb.si/index.php?id=598&L=0#1327
http://www.zd-mb.si/index.php?id=502#2768
http://www.zd-mb.si/index.php?id=502#3197
http://www.zd-mb.si/index.php?id=501
http://www.zd-mb.si/index.php?id=501&L=0#649
http://www.zd-mb.si/index.php?id=501&L=0#2757
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Splošna ambulanta Jezdarska, Jezdarska ulica 10 
Gregor DRNOVŠEK, dr. med., spec. spl. med. 
Rado KOVAČEVIČ, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30 
Ljubica JORDAN, dr. med., spec. spl. med. dela 
Simona JAVORNIK-STANEC, dr. med., spec. spl. med. dela 
Jadranka ČEŠKOVIČ, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Studenci, Kalohova ulica 18 
Sanja BUDROVČAN-LONČAR, dr. med. 
 
Splošna ambulanta Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71 
Mag. Edmea STIPČEVIĆ BILIĆ, dr. med., spec. 
Simona RAVNIK, dr. med., spec. 
Vlasta DOMITROVIČ, dr. med., spec. spl. med. 
Tamara KOVAČEVIČ, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Ob parku 5, Ob parku 5 
Prim. asist. Ksenija TUŠEK-BUNC, dr. med., spec. spl. med. 
Marija REPOLUSK, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41 
Metka KOVAČIČ, dr. med. 
Dušan SILIČ, dr. med. 
Halima MATOSKI, dr. med. 
 
 
Splošna ambulanta Ptujska, Ptujska cesta 184 
Slavica JAKIR, dr. med. 
Violeta KOSEVA, dr. med. 
Mandina GRGUREVIČ-TOSEVSKI, dr. med. 
Miodrag BALAT, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Rače, Nova ulica 3 
Nataša NASKOVSKA-ILIEVSKA, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Hoče, Bohovska cesta 7 
Petra LUBI, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Starše, Starše 78c 
Karmen HORVAT DREO, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Marjeta na Dravskem polju, Marjeta na Dravskem polju 57a 
Karmen HORVAT DREO, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Kamnica, Vrbanska 97 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#651
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#652
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#654
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#655
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#2960
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#657
http://www.zd-mb.si/index.php?id=500&L=0#658
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#660
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#661
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#663
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#664
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#667
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Lidija PRAPER, dr. med., spec. spl. med. dela 
 
Splošna ambulanta Pernica, Pernica 8 
Marjana DEMŠAR, dr. med., spec. spl. med. dela 
 
Splošna ambulanta Jakobski dol, Zgornji Jakobski dol 1 
Tomaž KOVAČ, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Doma upokojencev Tabor, Veselova ulica 3 
Jana TERTINEK-KLASINC, dr. med., spec. spl. med. 
 
Splošna ambulanta Doma upokojencev Danice Vogrinec Pobrežje, Čufarjeva 9 
Barbara KOVAČ-KOVAČIČ, dr. med., spec. spl. med. 
Nadežda RATEK, dr. med. 
 
Splošna ambulanta Doma starejših občanov Tezno, Panonska cesta 41 
Polona LOBNIK-ROJKO, dr. med., spec. 
 
Splošna ambulanta Dom starejših občanov Vukovski dol, Vukovski dol 34, 
Jarenina 
Tomaž KOVAČ, dr. med., spec. spl. med. 
 
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA, ULICA TALCEV 9 MARIBOR 
 
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Ulica talcev 9, Maribor 
Maja REBERNIK VELE, dr. med., spec. 
Milenka DROZG BORKO, dr. med., spec. 
Miran BECNER, dr. med., spec. 
 
 
Dispanzer za šport in rekreacijo, Ulica talcev 9, Maribor 
Jasminka MAMULA, dr. med., spec. 
 
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa, Lavričeva 1, Maribor 
Marijan KOLIČ, dr. med., spec. 
Rozana TRBUŠIČ, dr. med., spec. 
 
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Ruše, Stadionska 4, Ruše 
Edo TOVARNIK, dr. med., spec. 
 
Dispanzer Medicine dela, prometa in športa Tezno, Ptujska 184, Maribor 
Veroslava MRĐA, dr. med., spec. 
Alem KULENOVIĆ, dr. med., spec. 
 
Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, Maribor 
Mag. Jasmina SKOČIR, dr. med., spec.   
 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#669
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#666
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#673
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#674
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#676
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#677
http://www.zd-mb.si/index.php?id=503#677
http://www.zd-mb.si/index.php?id=420
http://www.zd-mb.si/index.php?id=420&L=0#374
http://www.zd-mb.si/index.php?id=420&L=0#375
http://www.zd-mb.si/index.php?id=420&L=0#376
http://www.zd-mb.si/index.php?id=419
http://www.zd-mb.si/index.php?id=420&L=0#1396
http://www.zd-mb.si/index.php?id=418
http://www.zd-mb.si/index.php?id=418&L=0#386
http://www.zd-mb.si/index.php?id=418&L=0#387
http://www.zd-mb.si/index.php?id=417
http://www.zd-mb.si/index.php?id=416
http://www.zd-mb.si/index.php?id=415
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OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, VOŠNJAKOVA 2 - 4 MARIBOR 
 
Enota Center, Vošnjakova 2-4 
Alenka MELINK, dr. med., specialist pediater 
Irena VIZOVIŠEK, dr. med., specialist pediater 
Dr. Polona SEME CIGLENEČKI, dr. med., specialist pediater 
Andreja KREBS, dr. med., specialist pediater 
Gordana ŠTRKOVIĆ TOMAŠKO, dr. med., specialist pediater 
 
Kardiološka ambulanta (II. nadstr.) 
Prim. asist. mag. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., specialist pediater 
 
EEG kabinet 
Irena VIZOVIŠEK, dr. med., specialist pediater 
 
Posvetovalnice za otroke, Vošnjakova ulica 2–4, 1. nadstropje. 
Alenka MELINK, dr. med., specialist pediater 
Dr. Polona SEME CIGLENEČKI, dr. med., specialist pediater 
Andreja KREBS, dr. med., specialist pediater 
Irena VIZOVIŠEK, dr. med., specialist pediater 
 
Center za otroke z motnjami v razvoju, Vošnjakova 2-4, 2. nadstropje 
Katarina KORAŽIJA-KRAJŠEK, dr. med., specialist pediater 
 
Enota Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71 
Anka PRODANOVIČ, dr. med., specialist pediater 
 
Enota Tabor, Jezdarska ulica 10 
Majda FERŠIČ SKOK, dr. med., specialist pediater 
Mojca ŠVAB ZAVRATNIK, dr. med., specialist pediater 
 
Enota Tezno, Ptujska cesta 184 
Barbara DIETNER MERKAN, dr. med., specialist pediater 
 
Enota Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41 
Mojca GORŠIČ FRANK, dr. med., specialist 
Polona KAJBA KERŠIČ, dr. med., specialist  
 
 
Enota Hoče, Bohovska ulica 7 
Mag. Leon RADOLLI, dr. med., specialist 
 
 
OE VARSTVO ŽENSK, VOŠNJAKOVA 2 - 4 MARIBOR 
 
Enota Center, Vošnjakova 2-4 
Suzana ZAVRŠNIK, dr. med., spec. gin. in porod. (ambulanta 1) 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=428#448
http://www.zd-mb.si/index.php?id=440#3000
http://www.zd-mb.si/index.php?id=440#452
http://www.zd-mb.si/index.php?id=440#454
http://www.zd-mb.si/index.php?id=440#1974
http://www.zd-mb.si/index.php?id=440#1607
http://www.zd-mb.si/index.php?id=439
http://www.zd-mb.si/index.php?id=439#458
http://www.zd-mb.si/index.php?id=441
http://www.zd-mb.si/index.php?id=441#459
http://www.zd-mb.si/index.php?id=448#486
http://www.zd-mb.si/index.php?id=448#488
http://www.zd-mb.si/index.php?id=448#490
http://www.zd-mb.si/index.php?id=448#491
http://www.zd-mb.si/index.php?id=448#2991
http://www.zd-mb.si/index.php?id=452#503
http://www.zd-mb.si/index.php?id=452#505
http://www.zd-mb.si/index.php?id=428#450
http://www.zd-mb.si/index.php?id=444#463
http://www.zd-mb.si/index.php?id=428#449
http://www.zd-mb.si/index.php?id=442#460
http://www.zd-mb.si/index.php?id=442#3695
http://www.zd-mb.si/index.php?id=428#451
http://www.zd-mb.si/index.php?id=443#1969
http://www.zd-mb.si/index.php?id=427#519
http://www.zd-mb.si/index.php?id=427#1759
http://www.zd-mb.si/index.php?id=683&L=0#2043
http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#582
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Mojca KOPŠE BERČIČ, dr. med., spec. gin. in porod. (ambulanta 1) 
Prim. Danilo MAURIČ, dr. med., spec. gin. in porod. (ambulanta 2) 
Nela PETROVIČ, dr. med., spec. gin. in porod. (ambulanta 3) 
Sabina OZIMIČ, dr. med., spec. gin. in porod. (ambulanta 4) 
Zvonimir FENRICH, dr. med., spec. gin. in porod. 
 
Enota Tabor, Jezdarska ulica 10 
Zdravko VEINGERL, dr. med., spec. gin. in porod. 
 
 
 
 

ZASEBNIKI 
 
ALENKA ALEKSEJEV, AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE   
KNAFELČEVA ULICA 31  
2000 MARIBOR 
 
BELEC DARJA DR. MED.    
MALEČNIK 14  
2229 MALEČNIK 
 
DEJAVNOST PEDIATRIJE - ŠKORJANC ANTOLIČ SUZANA   
BORŠTNIKOVA ULICA 79  
2000 MARIBOR 
 
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE - BEIGOT FRANC, dr. med. spec.    
SLOVENSKI TRG 4  
2352 SELNICA OB DRAVI 
 
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE - KOŠAT MARJANA, dr. med.    
KALOHOVA ULICA 18  
2000 MARIBOR 
 
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE - LUPŠE - ŠTAMPAR JASNA, dr. med.   
PARTIZANSKA CESTA 59  
2000 MARIBOR 
 
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE - POLH JELKA, dr. med.    
LACKOVA CESTA 269  
2341 LIMBUŠ 
 
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE - TENYI LASZLO, dr. med.,spec. spl. med.   
PARTIZANSKA CESTA 59  
2000 MARIBOR 
 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#579
http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#577
http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#581
http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#580
http://www.zd-mb.si/index.php?id=481#3483
http://www.zd-mb.si/index.php?id=683&L=0#2042
http://www.zd-mb.si/index.php?id=482#591
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DENTIKO, D.O.O.   KOŽUL ZORAN, dr. med. spec. druž. med. 
RADVANJSKA CESTA 134  
2000 MARIBOR 
 
DIVINA MEDICA D.O.O.   ISAAKIDOU EKATERINI, dr. med. 
BETNAVSKA CESTA 13  
2000 MARIBOR 
 
DOKTOR MEDICINE - LOVREC ANDREJ    
PUPINOVA ULICA 2  
2000 MARIBOR 
 
DOKTORICA MEDICINE - ŠORLI BRIGITA    
PUPINOVA ULICA 2  
2000 MARIBOR 
 
GERONTOLOŠKA IN SPLOŠNA AMBULANTA POLONCA VOBOVNIK 
GROBELNIK, dr. med.    
ŽELEZNIKOVA ULICA 4  
2000 MARIBOR 
 
GORAZD KOPRIVNIK - DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE    
STADIONSKA ULICA 4  
2342 RUŠE 
 
HEGEDIČ INA, dr. med. spec. spl. med.    
STADIONSKA ULICA 4  
2342 RUŠE 
 
HOLIMED D.O.O.   NASTOVSKI KRSTO, dr. med. 
ULICA KNEZA KOCLJA 11  
2000 MARIBOR 
 
IRENA STROJNIK DR. MED., ZASEBNA AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE   
FRAM 58 B  
2313 FRAM 
 
 
KOS EDVARD DR.MED.    
STADIONSKA ULICA 4  
2342 RUŠE 
 
MARČINKO VLADO DR. MED.    
SLADKI VRH 5  
2214 SLADKI VRH 
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MARICA BARBUL - ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA    
PTUJSKA CESTA 110  
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
 
MEDIKUS, D.O.O.   KOLAR SLUGA ANTON, dr. med. spec. 
CESTA K DRAVI 8  
2241 SPODNJI DUPLEK 
 
METKA FIŠER ZOBOVIČ, DR. MED.    
GORNJI TRG 37  
2344 LOVRENC NA POHORJU 
 
MOJCA KOS - ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA    
KALOHOVA ULICA 18  
2000 MARIBOR 
 
NIKL KRAVOS, D.O.O.    
MAISTROVA ULICA 13  
2000 MARIBOR 
 
 
ORDINIJA D.O.O. DAMJAN MAKSIMILJAN, dr. med., spec. spl.med. 
SLOVENSKA ULICA 1  
2212 ŠENTILJ V SLOV. GORICAH 
 
PEDIATRIJA D.O.O.   BABIČ CVETKA, dr. med., spec. pediatrije 
KALOHOVA ULICA 18  
2000 MARIBOR 
 
PREMEDIKO D.O.O., . RADAKOVIĆ JELICA, dr. med., spec. MDPŠ 
LJUBLJANSKA ULICA 5  
2000 MARIBOR 
 
ROSANA ŽVEGLIČ DIMČIĆ DR. MED.    
NA TRATI 2  
2000 MARIBOR 
 
SPLOŠNA AMBULANTA TEZNO - ŠABOVIČ-GOMBOC SENADA, dr.med., spec. 
spl. med.    
VOLODJEVA ULICA 17  
2000 MARIBOR 
 
VOJISLAV IVETIĆ DR. MED.    
CESTA K DRAVI 8  
2241 SPODNJI DUPLEK 
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ZASEBNA AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE - FERK SLAVICA, dr. med.   
SLADKI VRH 5 A  
2214 SLADKI VRH 
 
ZDRAV SLOG D.O.O   REBOL ZADRAVEC MOJCA, dr. med. spec. 
PESNICA PRI MARIBORU 42 C  
2211 PESNICA PRI MARIBORU 
 
ZLATKA PANCER, DR. MED., SPEC. SPL. MED.    
KNAFELČEVA ULICA 31  
2000 MARIBOR 
 
ZORA BOJC, DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MEDICINE    
PLINTOVEC 7 B  
2201 ZGORNJA KUNGOTA 
 
ZORAN NOVAK - ZASEBNI ZDRAVNIK    
PRVOMAJSKA ULICA 25  
2000 MARIBOR 
 
ZZ LOVŠE   prim. LOVŠE BOJAN, dr. med., spec. MDPŠ 
KOPITARJEVA ULICA 2  
2000 MARIBOR 
 
 
ZZ PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA   DOVNIK IGOR, dr. med. 
BORŠTNIKOVA ULICA 79  
2000 MARIBOR 
 
ZZ ŽEBELJAN   ŽEBELJAN ZORAN, dr. med., spec. spl. med. 
MAGDALENSKI TRG 9  
2000 MARIBOR 
 
 

8.2.2  Psihološka pomoč 
 

Tudi močnejši potres lahko pri ljudeh povzroči hud stres. 

Psihološko  pomoč  ob  potresu  preživelim  nudijo  različni  strokovnjaki  (psihologi, 

terapevti, duhovniki). 

Psihološko pomoč preživelim organizirajo občine v sodelovanju s centrom za socialno 

delo in psihološkimi svetovalnicami. 

 

8.2.3  Prva veterinarska pomoč 
 

Prva veterinarska pomoč se izvaja na podlagi navodil dežurnih inšpektorjev VURS-a in 

obsega: 

 zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na celotnem 
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prizadetem območju ( lastniki živali, občinske službe, VURS) 

 dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim živalim 

            (lastniki živali, Veterinarske službe) 

 zasilni zakol poškodovanih živali (TMI Košaki d.d., VURS) 

 odstranjevanje živalskih trupel (Veterinarska služba) i n  a z i l  M a r i b o r
 

 

8.2.4. Reševanje iz poškodovanih zgradb oziroma tehnično reševanje 

obsega: 
 

 

•   Reševanje iz ruševin 
 

•   Reševanje iz visokih zgradb 

•   Reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode 

•   Iskanje pogrešanih v vodi 

•   Premeščanje vodnih in drugih ovir, 

•   Rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo 

•   Ojačitev objektov 

•   Zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih objektih ter odstranjevanje ruševin in 

čiščenje komunikacij 

 
Navedene  naloge  opravljajo  občinske  enote  za  tehnično-reševanje  CZ,  v  kolikor 

občinske enote ne zadostujejo pomagajo regijske enote za TRE . 
 

V načrtu zaščite in reševanja ob potresu občine mora biti razvidno, kateri so specifični 

objekti v občini z vidika potresne ogroženosti in reševanja s podatki o lastnih reševalnih 

silah in sredstvih ter oceno potreb. 

 

8.2.5. Gašenje in reševanje ob požarih po določilih načrta MOM za požar 

 

Glej načrt zaščite in reševanja za požar! 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

 

9.1 Postopki in aktivnosti ob izvajanju osebne in vzajemne zaščite 
 
 
 

 

DOKUMENTACIJA 

POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 

AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 

ODGOVORNOST 
 

 
9.1 

OBVEŠČANJE PREBIVALCEV 

O POSLEDICAH  IN RAZMERAH 

NA PRIZADETEM  OBMOČJU 

 

 
Poveljnik CZ občine in Regijski 

poveljnik, 

 
 

9.2 

USMERJANJE OSEBNE IN VZAJEMNE 

ZAŠČITE 

objava posebnih telefonskih  številk 

 
 
 
 
 

9.3 

ORGANIZIZANJE INFORMACIJSKIH 

CENTROV 

 
 
Občinske svetovalne službe 

 
 
 
 
 
 

Voveljnik CZ občine in 

Regijski poveljnik, 

 

 
 
 
 

9.4 

SPOMOČ POSEBNO OGROŽENIM 

SKUPINAM  PREBIVALCEV 

Centri za socialno delo, Območna 

organizacija  RK  in Karitas 

 
 
 
 
 

 
Poročila 

9.5 

PREVENTIVNO 

SPREMLJANJE  POŽARNE 

OGROŽENOSTI 

 
Centri za socialno delo 

 
 

 
Slika 9: Sistem ukrepov za izvajanje osebne in vzajemne zaščite po potresu 
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9.2. Usmeritve za izvajanje osebne in vzajemne zaščite po potresu določila 

        
 

Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in 

ublažitev posledic potresa za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja. 

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje prebivalcev v izvajanje osebne in vzajemne 

zaščite, skrbi občina, ki   v načrtu zaščite in reševanja ob potresu    natančno opredeli 

načine izvedbe osebne in vzajemne zaščite. 

Prebivalce neposredno usmerjajo pri izvajanju osebne in vzajemne zaščite   poverjeniki 

za CZ ter informativni centri, ki jih ustanovi občina in v katerih se organizirajo in 

izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k normalizaciji razmer na prizadetem območju. 
 

 

Osebna in vzajemna zaščita obsegata: 

 obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na prizadetem 

območju 

 usmerjanje osebne in vzajemne zaščite (objava posebne telefonske številke v 

prizadetih občini na razglasih mestih in po sredstvih javnega obveščanja, dejanje 

navodil prebivalcem), 

 organiziranje informacijskih 

centrov 

 pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcem, ki jo izvajajo humanitarne 

organizacije in službe za socialno varstvo 

 spremljanje socialnih razmer na prizadetem 

območju 

 

10. OCENJEVANJE POŠKODLJIVOSTI OBJEKTOV: 

 

Opravijo  komisije MOM, ki jih organizira  Medobčinski stanovanjski sklad in MU v 
sodelovanju z upravitelji  zgradb. 

 

    10. OCENJEVANJE ŠKODE 
 

V primeru potresa bi bilo poškodovanih manjše število objektov. Ocenjujemo, da 
število razporejenih ocenjevalcev ne bi zadostovalo , zato bi zaprosili za pomoč 
sosednje regije. Komisije  za  ocenjevanje škode  –  regijska  komisija  in  
občinske,  po  potresu  najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga za 
odločanje o pomoči prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo 
ter pripravo sanacijskih programov. 
 

Ocena se izvede po sklepu URSZR za popis škode. 
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11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

11.1 Pomen pojmov 

Evropska potresna lestvica  (EMS), ima 12 stopenj.  Med štirimi potresnimi 
lestvicami (MCS, MM, MSK , EMS ) so razlike kar zadeva učinke nasploh 
neznatne, JMA  pa se precej razlikuje glede učinkov potresa od drugih potresnih 
lestvic. V Sloveniji je v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev 
objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih uradno še vedno veljavna MSK 
potresna lestvica, dejansko pa se v zadnjih letih še najbolj uporablja EMS, ki je 
pravzaprav izpopolnjena verzija MSK potresne lestvice. Nevarnost je (naravna 
ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 
možno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 
Ogroženost so možne družbene in ekonomske posledice bodočih 
nesreč. 
Potres opredelimo kot seizmično valovanje tal, ki nastane ob nenadni sprostitvi 
nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu Zemeljskega 
plašča. Medtem, ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo 
obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov sprosti in 
rezultat te sprostitve je nenadni silovit potres. 
Seizmologija je veda o potresih in z njimi povezanimi pojavi. Tesno je povezana 
s fiziko Zemljine notranjosti, tektonofiziko, tektoniko in geologijo ter del 
geofizike, ki sodi v sklop naravoslovnih znanosti. 
Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči. 

 
11.2 Razlaga okrajšav 

 
ZRP-zaščita reševanje in pomoč 
ZIR-zaščita in reševanje 
MNZ-Ministrstvo za notranje zadeve 
URSZR-Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje 
RS-Republika Slovenija 
CORS – Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ – Civilna zaščita 
ReCO – regijski center za obveščanje 
MOM –Mestna občina Maribor 
RKB – radiološko-kemično-biološko 
OO RKS – območno združenje Rdeči križ  
ZARE – radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZRP – zaščita, reševanje in pomoč 
VŠ- Vzhodno Štajerska 
VŠR –Vzhodnoštajerska 
regija 
JZZPR- Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor 
PGD –Prostovoljno gasilsko društvo 
MZ –Ministrstvo za zdravstvo 
DARS- Družba za avtoceste Republike Slovenije 
MM- Modificirana Mercallijeva potresna  lestvica 
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JMA-Japonska potresna lestvica 
EMS- Evropska potresna lestvica 

MSK-Medvedov-Sponheuer-Karnikov potresna lestvica 
MCS-Mercalli-Cancani-Sieberg potresna lestvica 
NUS-Neeksplodirana ubojna sredstva 
MEEL-Mobilna enota ekološkega laboratorija 
Ur.l.RS-Uradni list Republike Slovenije 
TMI- tovarna mesnih izdelkov 
VURS-veterinarska uprava Republike Slovenije 
HE-hidroelektrarna 
TRE-tehnično reševanje 
ZU-zaščitni ukrepi 
ECZ-5-obrazec mobilizacijski poziv 
DDDD- dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija in dekontaminacija 

 
 
 
 


