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1. NESREČA ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT - UTEMELJITEV  
    NAČRTOVANJA: 
 
Ta načrt je izdelan za primer požara v Mestni občini Maribor  in določa temeljne 
organizacijske vsebine izvajalcev ukrepov in nalog sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ob požaru. 
 
Pogojujejo ga ocena ogroženosti, razvojni načrti in programi  ter normativni akti, ki 
določajo organizacijo in delovanje javne gasilske službe in drugih organiziranih 
subjektov ob požaru. 
 
Izvleček iz dokumenta  » Ocena požarne ogroženosti MOM «: 
 
Po stopnji požarne obremenitve in posledicah, ki bi nastale v primeru obsežnih 
površinskih požarov in možnosti prenosa požara, razvrščamo urbane predele 
Maribora v stopnjo največje požarne obremenitve.To velja še posebej za industrijske 
cone, ki obsegajo naslednja zaokrožena območja: 
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• Meljski bazen, ki obsega celotno industrijo med železniško progo,  r. Dravo 
in Meljskim hribom; 

• Tezenski bazen, ki obsega območje med železniško progo, Zagrebško in 
Vzhodno ulico ter javno mejo podjetja Tam; 

• Industrijsko-poslovni kompleks med železniško progo, Cesto Proleterskih 
brigad, Jadransko in Tržaško cesto, do ceste, ki teče od Tržaške ceste do 
Ledine ( železniški vhod v Tam ); 

• Industrijska cona Studenci 
 
Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih kompleksih je pogojena z več 
odločujočimi faktorji in to predvsem z: 

• način izgradnje v celoti predstavlja pomemben faktor v ocenjevanju ognje 
varnosti objekta ali območja; 

• gostota izgradnje, ki se prikazuje s procentom, ki izraža odnos  površine 
stanovanjskih objektov nasproti enote površine urbane strukture ;  

 
Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih kompleksih mestnih četrti je 
razdeljena na: 

• večja zaokrožena območja, kjer je zaradi gostote izgradnje stopnja požarne 
obremenitve največja; 

• zaokrožena območja, kjer je gostota in način izgradnje stanovanjskih 
objektov ter namembnost poslovnih kompleksov prilagojena potrebam 
lokalne skupnosti, pa je stopnja požarne obremenitve srednja; 

 
Večja zaokrožena območja, kjer je zaradi gostote izgradnje stopnja požarne 
obremenitve največja so : 

• staro mestno središče z mejami med železnico, Tomšičevo ulico,  Ulico 
heroja Staneta, Mladinsko, Strossmayerjevo, Koroško in Strmo ulico do r. 
Drave; 

• stanovanjski kompleks z bolnišnico Maribor na desnem bregu r.  Drave, 
katerega meje potekajo po Titovi ulici, ulici Pariške komune, ul. Gorkega, 
Valvazorjevi ulici, ter Leningrajski do Ruške ulice; 

• stanovanjski kompleks Nova vas I ; 
• stanovanjski kompleks Nova vas II ; 
• stanovanjska soseska ob ulici Veljka Vlahovića na Pobrežju; 
• stanovanjsko naselje med Betnavsko cesto, Jadransko ulico in ulico Pariške 

komune; 
• stanovanjski kompleksi med Strossmayerjevo ulico, r. Dravo in 

Gosposvetsko cesto; 
• stanovanjski kompleks med ulico Veljka Vlahovića, Železnikovo,  Šolsko in 

Zrkovsko cesto; 
• stanovanjski predeli na Teznem med Ptujsko cesto, Janševo ulico,  

Štrekljevo in Ul. heroja Nandeta; 
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Srednja stopnja požarne obremenitve v zaokroženih območjih, kjer je gostota in način 
izgradnje stanovanjskih objektov ter namembnost poslovnih kompleksov prilagojena 
potrebam lokalne skupnosti, v katerih prevladuje individualna gradnja ali pa 
družbena, vendar je gostota zazidljivosti mala, višina objektov pa ne presega P+2 do 
P+4. Ta zaokrožena območja so : 

Kamnica ,  Razvanje,  Bresternica,  Brezje, Limbuš,  Dogoše,  Pekre, Zrkovci, 
Zgornje Radvanje 

 
Stopnja požarne obremenitve v omenjenih naseljih je individualno sicer velika, vendar 
ocenitev zaokrožene celote uvršča omenjena naselja v srednjo stopnjo požarne 
obremenitve.  
 
Glede na urbane danosti prostora,  glavne cestne povezave,  potek železniške proge, 
reke Drave in potokov je celotno področje občine deljeno na določeno število con,  
za katere je potrebno upoštevati tudi možnosti širitve požara iz objektov na objekt 
(tovarna-hitra cesta; skladišče-železnica; tovarna-tovarna; tovarna-stanovanjski objekt; 
stanovanjske zgradbe-stanovanjske zgradbe; itd. . . ) Delitev na cone je izvedena v 
skladu z upoštevanjem požarnih ovir. Skupno  je 16 in jih razvrščamo v stopnje 
ogroženosti od visoke do neznatne. 
 
Med javne objekte spadajo objekti v katerih delujejo oblastno upravne ustanove,  
zavodi,  arhivi,  knjižnice,  muzeji,  galerije,  visokošolske ustanove,  hoteli,  šole,  
bolnica in druge zdravstvene organizacije,  kino dvorane,  gledališče,  športne in 
druge dvorane, železniška in avtobusna postaja, veleblagovnice, ter drugi objekti,  
kjer se zbirajo večje skupine ljudi.  
Objekte zdravstvenih organizacij lahko obravnavamo v sklopu stanovanjsko-
poslovnih objektov, ker so bili v glavnem grajeni tako, da so zapirali proste gradbene 
parcele med posameznimi stanovanjsko poslovnimi objekti. Objekti so grajeni kot 
masivni,  tako sami ne predstavljajo dodatne nevarnosti za nastanek požara. Njihova 
vsebina je takšna,  da požarne obremenitve ne predstavljajo večje nevarnosti za ljudi,  
sam objekt in okoliške objekte. Obravnavani objekti nimajo stacionarnega značaja za 
večje število ljudi.Glavni problem vseh zdravstvenih organizacij in objektov,  v katerih 
so locirani,  je dostopnost z intervencijskimi vozili reševalcev ali dostopnost gasilcev. 
Površine okoli objektov,  ki so namenjene za parkiranje osebnih vozil so skoraj vedno 
zasedene, parkiranje pa se odvija tudi na ravnih voznih pasovih prometnic,  ki so 
speljani okoli objektov.  
 
Vzgojno izobraževalne organizacije-šole zasedajo predvsem objekte starejšega izvora,  
ki so bili grajeni v sklopu mestne zazidave.  Objekti so skupaj s centralnimi stopnišči 
zasnovani tako,  da so možne hitre zapustitve objektov v slučaju manjših požarov, ki 
bi lahko nastal glede na vsebnost objekta. Objekti vzgojno izobraževalnih organizacij,  
ki so se gradile v zadnjem obdobju,  so grajene po sedaj veljavnih predpisih tako, da 
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so upoštevane zahteve glede odmikov od sosednjih objektov,  kar je osnova za 
preprečevanje širitve požara, kar velja tudi za novogradnje v strogem središču mesta.  
Fakultete,  ki se nahajajo v strogem mestnem središču je možno razdeliti na tiste, ki 
so v objektih starejše,  strnjene zazidave in objekte, ki so bili zgrajeni na novih 
lokacijah namenjenih samo šolam,  oz. lokacijah ki so bile izbrane zaradi rušenja 
obstoječih nefunkcionalnih objektov. Zato je objekte omenjenih fakultet možno 
obravnavati ločeno od okoliških stanovanjsko poslovnih kompleksov. Objekti sami ne 
predstavljajo večje nevarnosti za nastanek požara, izvzeti so prostori z vsebnostjo 
nevarnih snovi. V primeru požara pa je širitev požara na sosednje objekte minimalna,  
saj so le ti od sosednjih objektov odmaknjeni toliko ( po višini in horizontali),  da tudi 
ob porušitvi le-teh ni nevarnosti prenosa požara na sosednje objekte.  
 
Slovensko narodno gledališče Maribor je glede upoštevanja požarnih predpisov 
urejeno.V tem objektu,  kjer se prepleta obstoječi ter novi del,  so upoštevane vse 
zahteve iz požarnega varstva, tako da ne obstoji nevarnost prenosa požara iz objekta 
na objekt. 
 
Avtobusna postaja na lokaciji med Mlinsko ulico in železniškim nasipom je 
novogradnja, kjer so upoštevani vsi požarno varnostni predpisi. Količina vnetljivih 
snovi na postaji niha od števila avtobusov, požarno ogroženost predstavlja samo 
nesreča na avtobusu ter v zvezi s tem možnost prenosa na sosednji avtobus. Dostop 
za intervencijo gasilskih enot je ustrezen.  
Železniška postaja Maribor prevzema promet iz dobrega dela Evrope in obratno, na 
njej se prepleta potniški in tovorni promet. Z modernizacijo železniškega prometa so 
se potencialni faktorji s strani vleke kompozicij za nastanek požara zmanjšali na 
minimum.  To zmanjšanje pa ne izključuje nevarnosti za nastanek požara in ogrožanje 
širše okolice zaradi tovorov, ki se prevažajo po železnici ali pa se zadržuje na 
železniški postaji. Tako te nevarne ali vnetljive snovi ne predstavljajo nevarnosti samo 
zaradi visokih požarnih obremenitev, temveč tudi zaradi postopka gašenja in pri 
gašenju sproščajočih produktov gorenja.  
 
Bolnišnica Maribor in njeni objekti so objekti posebnega pomena tako v normalnem 
obratovanju kakor v izrednem stanju v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč.  
 
Problem reševanja in evakuacije ter gašenja v slučaju požara predstavlja  stolpnica,  ki 
po svojih gabaritih spada med visoke objekte.  
Osnovni problem reševanja ljudi iz objekta je ta, da le-ta ni krožno povezan s 
prometnicami-južna stran ni dostopna, ki bi ob potrebnih platojih za postavitev 
reševalnih in gasilskih vozil s platformami in lestvami omogočale hitro in učinkovito 
akcijo reševanja. Objekt je sicer delno dostopen z dveh strani, vendar ne za vso 
potrebno reševalno opremo,  ki jo uporabljajo gasilske enote za reševanje iz visokih 
objektov. Širine cestišča in radijusi so premajhni.  
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Požarne intervencije v okviru JGS Maribor  v letu 2004: 
 

Vrste požarov   Število: Št.vozil: Št.gas.: Št.del.ur: 
požari v naravi   31 43 136 96:13:00 
požari na objektih   88 177 545 833:02:00 
požari na prometnih 
sredstvih 28 34 129 85:17:00 
drugi požari    58 75 187 151:49:00 
SKUPNO:     205 329 997 1166:21:00 

 
 
 
Požarne intervencije v okviru javne gasilske službe Maribor v letu 2005: 
 

Vrste požarov Število: Št.vozil: Št.gas.: Št.del.ur: 
požari v naravi 86 144 412 400:52:00 
požari na objektih 122 244 756 1276:27:00 
požari na prometnih 
sredstvih 

31 47 154 152:15:00 

drugi požari 58 68 165 133:21:00 
Skupno: 297 503 1487 1962:55:00 

 
 
Tako število požarov, kot tudi obseg intervencij je v trendu naraščanja. Pojavi verižnih 
nesreč so bili tudi zaznani, vendar je obseg takšnih  nesreč bil majhen, zaradi hitre in 
uspešne intervencije javne gasilske službe in komunalnih služb aktiviranih ob požaru. 
 
Vsekakor pa je potrebno še nadalje načrtovati možnost verižnih nesrečnih požarov 
predvsem ob eksplozijah plina, ki smo jih imeli v preteklih letih. 
 
Navedeni elementi ogroženosti ob požarih pogojujejo odločitev nujnosti  načrtnega  
vodenja organizacijskih priprav za izvajanje nalog reševanja ob požarih  in izdelave 
načrtov ukrepanja ter požarnih redov oz. preventivnega varovanja na nivoju lokalne 
skupnosti in pri  objektih z višjo stopnjo ogroženosti. 
 
Priloga: Ocena ogroženosti ob požaru 
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2. OBSEG NAČRTOVANJA: 
 
Ta načrt – dokumenti , so  po svoji vsebini in obsegu temeljni načrt lokalne 
skupnosti MOM Ima tudi svoje  temeljne operativne dokumente pri nosilcih javnih 
funkcij gašenja požarov ( Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje in Gasilska 
zveza Maribor ). 
 
Veljajo za območje lokalne skupnosti Mestne občine Maribor na vseh nivojih 
družbenega organiziranja ( lokalna skupnost kot celota – enovito požarno območje, 
požarni sektorji ( 3 ) in preventivni požarni območjih  PGD ( 11 ) in funkcionalno 
povezani objekti ter samostojni objekti.. 
 
Predstavlja tudi javno informacijo  organizacije in potenciala javne gasilske službe 
nosilcem izdelave požarnih redov in organizatorjem javnih prireditev ter osnovo za 
usklajevanje skupnih  interesov delovanja ob nesreči ter vodenja priprav. 
 
Pri usklajevanju požarnih redov in drugih načrtovanih nalog zaščite ob požaru nosilci 
požarnih redov v MOM upoštevajo  temeljna načela načrtovanja, kot jih določa 
državni  načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih ( glej http://www.urszr.si  -  
poglavje načrt – vsebine državnih načrtov ). 
 
Priloga: Načrt požarnih območji  in sektorjev 
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POŽARU 
 
 
3.1. Temeljne podmene: 
 
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob požarih v MOM so: 
 

• Varstvo pred požari  v okviru svojih pravic in dolžnosti oz. pristojnosti 
zagotavljajo v MOM javna gasilska služba, ki jo je ustanovila MOM kot Javni 
zavod s poklicno gasilsko enoto in 11 gasilskih enot prostovoljnih gasilskih 
društev z območja lokalne skupnosti povezanih v Gasilsko zvezo Maribor, 
reševalna služba nujne medicinske pomoči,  službe javnih komunalnih podjetij 
( državne in lokalne ), podjetja in javne zavodi za objekte, ki jih upravljajo, 
društva, ki so organizirana v sistem varstva in zaščite MOM, državni organi v 
MOM ( Re OiO ) in prebivalci povezani v stanovanjske skupnosti oz. 
samostojno. 
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• Hitro odkritje požara in pravilno obvestilo na 112 je temeljni pogoj 
pravočasnega aktiviranja gasilcev. V MOM zagotavlja javna gasilska služba 
stalno 24 urno pripravljenost dela poklicne enote JGS, ki mora v vsakem 
trenutku zagotoviti prvi izvoz 2 minuti po sprejemu obvestila o požaru in 
dovoz reševalnega gasilskega vozila na požar najkasneje v 7 minutah v 
urbanem delu in do 15 minut na skrajno oddaljenem območju občine na 
Kozjaku  in Pohorju. 

 
• Aktiviranje javne gasilske službe je načrtovano postopno, glede na vrsto in 

velikost začetnega požara, ogroženost objekta in prostora, vrsto objekta in 
višino požara. Aktiviranje sil javne gasilske službe je v pristojnosti dežurnega 
vodnika poklicne enote, ki je tudi začetni vodja intervencije reševanja. 

 
• Vodenje gašenja požara se izvaja po pravilih gasilske stroke in po pravilih 

poveljevanja določenih v pravilih gasilske službe.  
 

• Vodenje intervencije ob požaru, ki zaradi velikosti nesreče zahteva aktiviranje 
več različnih reševalnih služb je v pristojnosti poveljnika CZ MOM in z njegove 
strani določenega vodje intervencije. Začetno vodenje je v skladu z občinskim 
odlokom vedno pristojnost dežurnega poklicnega vodnika dežurne enote. 

 
• Občani in prebivalci MOM morajo biti objektivno obveščeni o posledicah 

nesreče in izvedenih reševalnih ukrepih ter o ravnanju ob nesreči. javne službe 
morajo zagotoviti tudi ustrezno pomoč prizadetim prebivalcem ob nesreči pri 
odpravljanju posledic nesreče. Služba za zaščito in reševanje se vključuje tudi v  
aktivnosti humanitarne pomoči  prizadetih in socialno ogroženih po nesreči. 

 
• Požarno varovanje javnih prireditev na katerih se zbere 1000 in več ljudi, je 

izključna pristojnost javne gasilske službe MOM v breme organizatorja. 
 
 
 
 
 
3.2. Zamisel izvedbe zaščite in reševanja: 
 
Koncept odziva ob požaru: 
 
PRVI POZIV: 
 

• Požar v naravnem okolju: 
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Dispečar JZZZP na podlagi obvestila iz prijave požara aktivira službujoči 
gasilski vod in preko Re- OiO tudi enoto PGD z obmnočja na katerem je požar 
nastal ( domače PGD ) ter obvesti sektorskega poveljnika JGS. 
 

• Požar na objektu: 
Dispečar JZZZP na podlagi obvestila iz prijave požara aktivira službujoči 
gasilski vod in preko Re- OiO tudi enoto PGD z območja na katerem je požar 
nastal ( domače PGD ) ter obvesti sektorskega poveljnika JGS. 
 

DRUGI POZIV: 
 

• Požar v naravnem okolju: 
V primeru širitve požara v naravnem okolju vodja intervencije se aktivira prosti 
gasilski vod in enote PGD sektorja  ter poveljnika JGS. 
 

• Požar na objektu: 
            V primeru širitve požara na stanovanjskih ali industrijskih objektih vodja 
intervencije 
            se aktivira prosti gasilski vod in enote PGD sektorja  ter JGS če so za gašenje 
požara 
            potrebna sredstva za gašenje v višinah ( gasilke lestve ) ter obvesti poveljnika 
JGS. 
 
TRETJI POZIV: 
 

• Požar v naravnem okolju: 
V primeru velikih razsežnosti požara v naravnem okolju, se takoj aktivira vse 
operativne gasilce JZZPR in vse enote PGD JGS v MOM, poveljnika JGS, ki 
prevzame vodenje in obvesti poveljnika CZ MOM.  
 

• Požar na objektu: 
 V primeru velikih razsežnosti požara na enem ali več stanovanjskih objektih ali 
industrijskih objektih, se takoj aktivira vse operativne gasilce JZZPR in vse 
enote PGD JGS v MOM, poveljnika JGS, ki prevzame vodenje in obvesti 
poveljnika CZ MOM.  
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4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 
 
4.1. Pregled organov,sil in služb, ki sodelujejo pri izvajanju nalog ob 
požaru v 
       MOM: 
 
4.1.1. Občinski organi: 

• Župan 
• Mestna uprava: 

o Služba za zaščito in reševanje 
o Komunalna direkcija  
o Oddelek za družbene dejavnosti 
o Oddelek za finance 
o Oddelek za splošne in pravne zadeve 
o Medobčinski stanovanjski sklad Maribor 
 

4.1.2. Državni organi – v pristojnostih po državnih normah: 
• URSZR – Izpostava MB – Regijski center za obveščanje 
• Center za socialno delo – Enota Maribor 
• Policija - Policijska uprava Maribor 
• Inšpekcijske službe ( gradbena, varstva okolja, varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ) 
 
4.1.3.  Javne službe:   

• Javna gasilska služba MOM 
o poklicna gasilska enota 
o enote PGD ( 11x) 

• Zdravstveni dom A. Drolc – Služba nujne medicinske pomoči 
• Plinarna Maribor 
• Elektro Maribor 
• Nigrad Maribor 
• Snaga Maribor 
• Pogrebno podjetje Maribor 
• ZZV Maribor 
• Upravljalci stanovanjskih objektov ( Staninvest Maribor, Smreka,) 
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4.1.4. Sile in službe CZ: 

• Poveljnik CZ  MOM 
• Namestnik poveljnika CZ 
• Štab CZ MOM 
• Logistični center CZ MB – IC Pekre 

 
4.1.5. Druge reševalne sile MOM: 

• GRS – enota MB 
• REPS 
• Enduro 

 
 
 
4.1.5. Podjetja: 

• Platnjak s.p. 
• Koren s.p. 
• Nikl d.o.o. 
• Horvat s.p. 
• Muravs  s.p. 
• Gornik s.p. 
• AMD Maribor 

 
4.2. Pregled kadrovskega in materialnega potenciala javne gasilske 
službe: 

( podatki iz dokumentov požarnega načrta izvajalcev JGS ) 
 
 
KADROVSKA SESTAVA JAVNE GASILSKE SLUŽBE V MO MARIBOR (stanje na 31.12.05) 
 
4.2.1. Številčno stanje članstva: 
 
Enota: Kat. Operativni člani * Mladina in 

žene** 
Veterani** Ostali 

člani** 
Skupno: 

PGD Brezje I. 27 43 5 0 75
PGD Dogoše I. 39 29 12 5 85
PGD Kamnica II. 24 43 5 1 73
PGD Malečnik II. 92 49 10 3 154
PGD Maribor - mesto III. 40 37 22 5 104
PGD Pekre II. 32 33 9 1 75
PGD Pobrežje III. 37 27 13 4 81
PGD Radvanje III. 35 22 12 4 73
PGD Razvanje II. 29 33 6 6 74
PGD Studenci II. 36 21 7 0 64
PGD Zrkovci I. 40 27 1 1 69
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JZZPR Maribor *** VII. 58 0 0 0 58
SKUPNO:  489 364 102 30 985
 
* Podatki iz aplikacije Vulkan 
** Podatki iz operativnega poročila GZM za 2005 
*** Število zaposlenih operativnih poklicnih gasilcev 
 
4.2.2. Struktura operativnega članstva v prostovoljnem delu JGS glede na čine po 

pravilih GZS 
 

Enota: gasilec nižji 
gasilski 
častnik 

gasilski 
častnik 

višji 
gasilski 
častnik* 

pripravnik 
ali ni 
podatkov: 

Skupno: 

PGD Brezje 15 8 4  0 27
PGD Dogoše 23 4 10 1 1 39
PGD Kamnica 18 2 3 1 0 24
PGD Malečnik 59 20 9 4 0 92
PGD Maribor - mesto 15 11 8 5 1 40
PGD Pekre 13 3 12 3 1 32
PGD Pobrežje 20 4 11  2 37
PGD Radvanje 15 5 3  12 35
PGD Razvanje 21 4 4  0 29
PGD Studenci 21 5 9 1 0 36
PGD Zrkovci 22 11 6 1 0 40
SKUPNO: 242 77 79 16 17 431

 
* vključen tudi 1 visoki častnik (PGD Studenci) 
 
Razmerje med zahtevanim številom operativnih gasilcev glede na kategorijo društva 
(merila) in dejanskim številom nam prikazuje spodnji grafikon (pripravniki so uvrščeni 
med operativne gasilce): 
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100

PGD
Brezje

PGD
Dogoše

PGD
Zrkovci

PGD
Kamnica

PGD
Pekre

PGD
Malečnik

PGD
Razvanje

PGD
Maribor-
mesto

PGD
Studenci

PGD
Radvanje

PGD
Pobrežje

Merila: Dejansko:
 

 
4.2.3. Struktura poklicnega dela JGS po sistematizaciji JZZPR Maribor 
 
 

Poveljnik 1
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Vodnik gasilskega voda 4
Pomočnik vodnika gasilskega 
voda 

4

Vodja gasilskega oddelka 4
Gasilec reševalec - tehnik 4
Gasilec reševalec - voznik 20
Gasilec reševalec 21
SKUPNO: 58

 
 

4.2.4. Struktura operativnega članstva v prostovoljnem delu JGS po specialnostih 
glede na čine po pravilih GZS  (vključeni samo tečaji za izvajanje operativnega 
dela na intervencijah) 
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SK
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: 

tečaj za bolničarja    1 2  1     4 
tečaj za poveljnika GD 1  1 4 5 1    2  14 
tečaj za reševalca na vodi    1   2     3 
tečaj za reševalca ob nes.z NS    2 4       6 
tečaj za strojnika 7 8 7 17 18 10 11 5 5 12 11 11

1 
tečaj za strojnika avtolestve     2       2 
tečaj za tehničnega reševalca    2 4   2  3  11 
tečaj za t.r.pri 
helik.intervencijah 

   3   1     4 

tečaj za uporabnika IDA 5 2 8 8 17 4 4 4 6 12 3 73 
tečaj za delo z mot.žago       1     1 
tečaj za gaš.notranjih požarov 4   6 9  1   4 1 25 
tečaj za voditelja čolna  4 2 12 8 1 6   7  40 

SKUPNO:            29
4 

 
 
 
OPREMLJENOST JAVNE GASILSKE SLUŽBE V MO MARIBOR (stanje na dan 31.12.05) 
 
4.2.5. Vozila 
 
Z.št. Enota Znamka in tip     Vrsta Letnik 

1. PGD BREZJE 
 

TAM 190 GVC 16/25 1989 
2. RENAULT MASTER GVM-1 2002 
3. PGD DOGOŠE TAM 190 GVC 24/50 1989 
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4.  CITROEN JUMPER GVM-1 2005 
5. PGD KAMNICA 

 
IVECO EUROC. GVC 16/25 2005 

6. TAM 5500 GVC 16/25 1973 
7. VW TRANSP. GVV-1 1997 
8. PGD MALEČNIK 

 
IVECO EUROC. GVC 16/25 2005 

9. TAM 110 GVC 16/50 1974 
10. RENAULT MASTER GVM-1 2005 
11. PGD MARIBOR-

MESTO 
 

MERCEDES 1719 GVC 16/25 1977 
12. MAGIRUS 170 ALK 1976 
13. MERCEDES 1113 GVC 16/8 1975 
14. VW LT PV-1 1990 
15. PEUGEOT BOXER GVM-1 1999 
16. PGD POBREŽJE 

 
IVECO EUROC. GVC 16/25 2005 

17. TAM 5500 GVC 16/25 1978 
18. VW TRANSP. GVM-1 1993 
19. KIA SPORTAGE PV-1 1999 
20. PGD STUDENCI 

 
IVECO DALLY GVV-2 2001 

21. TAM 5500 GVC 16/40 1969 
22. TAM 130 GVC 16/25 1986 
23. MERCEDES 100 D GVM-1 1991 
24. PGD PEKRE 

 
TAM 5500 GVC 16/25 1973 

25. PEUGEOT BOXER GVM-1 2002 
26. MITSUBIS. L 200 VGP-1 2000 
27. LAND ROVER PV-1 1982 
28. PGD RADVANJE 

 
MERCEDES 1113 B GVC 16/25 1974 

29. IVECO EUROC. GVC 16/25 2005 
30. MERCEDES  UNIMOG GV-2 1973 
31. MAGIRUS 170 ALK 1973 
32. PEUGEOT BOXER GVM-1 1999 
33. PGD RAZVANJE 

 
RENAULT  MIDLUM GVC 16/25 2003 

34. IVECO  170 GVC 16/40 1973 
35. RENAULT TRAFIC GVM-1 2004 
36. HUNDAY GALOPER  PV 1 1998 
37. PGD ZRKOVCI 

 
TAM 125 GVC 16/25 1981 

38. FIAT DUCATO GVM-1 2000 
39. POVELJSTVO JGS 

 
OPEL FRONTERA PV-1 1998 

40. NISSAN SUNNY PV-1 1994 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

JZZPR MARIBOR 
(brez strogo namenskih 
vozil za izvajanje nalog 
GEŠP) 

KIA SPORTAGE 
IVECO TRAKKER 270 
TAM 190 T 15 
MAN 280 LE 
IVECO TRAKKER 480 
MERCEDES UNIMOG 
IVECO - BRONTO HD 42 
MAGIRUS 170 DL 30 
TAM 170 T14 
TAM 130 T10 
NISAN PATROL 

PV-1 
GVC 16/25 
GVC 16/40 
GVC 16/25 
GVC 40/80 – S 1500 
VGP-2 
TD 42 
ALK 30 
GVC 16/50 
GVV-V2 

2005 
2005 
1996 
2001 
2005 
1994 
1999 
1975 
1981 
1995 
1995 
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1 .  Odelovna obleka 22 51 32 90 40 10 56 33 43 30 18 11 63
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2 6 3
gas.čelada interv. 14 17 15 13 25 15 16 16 15 16 14 54 23

0
gas.škornji int. 20 31 23 31 40 40 49 24 24 41 20 54 39

7
gas.rokavice int. 11 11 13 13 17 13 16 16 13 17 11 54 20

5
interv.zašč.obleka 12 12 15 17 18 15 18 17 16 17 12 81 25

0

2.
 k

ol
ek

tiv
na

 z
aš
či

tn
a 

in
 

re
še

va
ln

a 
op

re
m

a 

gasilski delovni pas 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 9 35
IDA 5 5 6 6 8 6 7 10 6 8 4 35 10

6
reševalna vrv 4 4 4 4 12 4 9 8 7 7 4 16 83
razt.gas.lestev 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 18
sklopna lestev 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 8
kljukasta lestev 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7
samoreševalec-Rollglis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
prenosna svetilka 4 13 2 10 9 4 5 10 9 15 5 55 14

1

3.
 c

ev
i i

n 
ar

m
at

ur
e 

A sesalna cev  10 8 8 12 10 12 12 20 8 12 4 8 12
4

B sesalna cev 8 4 4 3 7 7 4 8 4 4 4 4 61
C sesalna cev 6 4 0 4 0 8 12 4 4 12 4 0 58
B tlačna cev 16 29 25 29 39 36 52 46 41 33 18 15

3
51
7

C tlačna cev 28 37 34 34 43 44 69 53 48 42 25 19
9

65
6

C ročnik 6 3 4 6 4 4 5 9 12 6 5 16 80
B ročnik 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 8 25
hidrantni nastavek 3 5 3 2 5 3 4 4 4 3 1 8 45
preh.spojke AB ali BC 6 8 8 8 15 6 9 8 6 13 4 20 11

1
zbiralnik ABB ali BBC 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 1 6 25
sesalni koš A,B ali C 4 4 5 3 6 8 9 2 3 8 2 7 61
trojak ali dvojak 2 4 4 3 4 6 5 4 4 3 1 9 49
omejevalec tlaka 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 4 13
ročnik srednje pene 1 1 1 1 2 0 3 4 3 1 1 5 23
ročnik težke pene 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 14
medmešalniki B ali C 1 1 2 1 2 0 2 2 3 2 1 6 23
generator lahke pene  0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 3 8

4.
 č

rp
al

ke
,a

gr
eg

at
i,ž

ag
e 

MB- srednjetlačna 8 bar 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 17
pretočna črpalka - NT 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 24
električna potopna 
črpalka 

3 3 1 3 2 2 5 1 2 3 1 3 29

injektor ali turb.črpalka 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
elektr.generator-
prenosni 

1 2 1 1 2 3 3 3 1 3 1 5 26

elektr.generator-
prevozni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

mot.žaga gozdarska 2 2 1 2 1 2 4 3 3 3 1 6 30
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motorna rezilka 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5
prenosni reflektorji 2 4 1 3 4 2 2 4 5 2 1 5 35
elektr.podaljški 2 2 2 2 4 1 3 3 2 3 2 9 35

4.2.6. Oprema: 
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Sredstva radijskih zvez in pozivniki (stanje na dan 31.12.04): 
 

Enota: 
Ročna radijska 

postaja 
Mobilna radijska 

postaja Pozivniki * 
PGD Brezje 8 1 12 
PGD Dogoše 7 2 12 
PGD Zrkovci 5 3 12 
PGD Kamnica 11 4 15 
PGD Pekre 7 3 15 
PGD Malečnik 12 2 15 
PGD Razvanje 9 2 15 
PGD Maribor-mesto 8 4 22 
PGD Studenci 11 5 21 
PGD Radvanje 9 6 21 
PGD Pobrežje 11 5 21 
SKUPNO: 98 37 181 

 
* V navedenem številu je za vsako enoto tudi zajet pozivnik, ki je vgrajen v sireno 

 
 
 
4.3. 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 ob požaru. 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. 
 
Priloga : Finančni načrt za 2006 in razvojni načrt 2006 - 2009 
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5. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
 
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 ( U. list RS 42/00, 103/01 ) 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: 
 
»1. Obveščanja« 
 
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.  
 
Priloga: Navodilo o obveščanju 
Priloga: Seznam odgovornih za obveščanje 
 
Način obveščanja: 
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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 .  
 
 
Opazovanje ob razglasu višja stopnja požarne ogroženosti: 
 
V primeru, da URSZR razglasi višjo  stopnjo  požarne ogroženosti naravnega okolja, 
se organizira operativno opazovalno omrežje območja MOM. Naloge opazovanja 
opravljajo,  po naročilu in  usmeritvah SZR,  PGD in klub ENDURO.  
 
 
 
 
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 zaščito in reševanja vodi župan, posreduje informacijo župan 
oz. oseba, ki jo pooblasti. Informacije se praviloma posredujejo na novinarskih 
konferencah, ki jih organizira in vodi  služba za informiranje MOM. 
 
Priprava informacij: 
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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: 
 
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 aktivnosti. 
 
Priloga: Seznam nosilcev javnega informiranja v MOM 
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ORGANIZACIJA OBVEŠČANJA,  OPOZARJANJA, ALARMIRANJA OB POŽARU 
 
   

   REGIJSKI CENTER ZA  
OBVEŠČANJE 

SLUŽBA Z/R  
MESTA MARIBOR

JZZPR 

ŽUPAN TAJNIK  
MESTNE UPRAVE

POVELJNIK CZ 

LOKALNA SREDSTVA 
INFORMIRANJA

OBČAN 

Organi vodenja sil zaščite,  
reševanja, pomoči

DEŽURNI POVELJNIK 
POKLICNE

POVELJNIK JAVNE 
GASILSKE SLUŽBE

Sektorski poveljnik GE

Gasilska 
Operativna enota

JAVNA 
GOSPODARSKA

JAVNE SIRENE

MESTNA UPRAVA

ZAVODI IN SLUŽBE
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
6.1. Aktiviranje sil in sredstev javne gasilske službe 
 
Se izvaja v skladu z »alarmnim planom«, kot ga s soglasjem poveljnika CZ MOM 
določi Poveljnik javne gasilke službe in  poteka po naslednji organizacijski shemi: 
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Prostovoljne gasilske enote v Mestni občini Maribor se aktivirajo na naslednje načine: 
 
V PRIMERU POŽAROV IZ PRVEGA, DRUGEGA ALI TRETJEGA  POZIVA ALARMNEGA 
PLANA:  preko pozivnikov in dodatnega sistem GSM poziva tiste gasilske enote, ki so 
opredeljene v "Navodilu o izvajanju alarmnega plana za gasilske enote v Javni gasilski 
službi Mestne občine Maribor" 
 
Preko javnih siren se prostovoljne gasilske enote NE  po določilih Navodila URSZR 
aktivirajo!  
 
Aktiviranje poklicne enote poteka takoj po sprejemu obvestila o požaru 112 in sicer: 
 
PRVI POZIV: 
 
Na podlagi odločitve vodnika gasilskega voda se aktivira službena izmena v obsegu 
potrebnega števila gasilcev in vozil, posadke vozil so predhodno opredeljene v 
dnevnem povelju. Aktiviranje se izvede: 
 

- preko internega optičnega  aktiviranja posadk vozil 
- preko internega akustičnega aktiviranja z vsebovanimi prvimi informacijami o 

dogodku  
 
DRUGI  POZIV: 
 
Na podlagi zahteve vodnika gasilskega voda dispečer JZZPR v  sodelovanju z  Re OiO 
Maribor aktivira v celoti ali delno prosti gasilski vod za dežurstvo v objektu JZZPR 
Maribor po sledeči shemi: 
 

    Vod, ki je na intervenciji:  
Dnevna izmena: Nočna izmena: Aktivira se: 
1.vod  4.vod 
 1.vod 2.vod 
2.vod  3.vod 
 2.vod 1.vod 
3.vod  1.vod 
 3.vod 4.vod 
4.vod  2.vod 
 4.vod 3.vod 

 
Vpoklic proste izmene se izvede: 
 

- preko pozivnikov in dodatnega sistema GSM poziva 
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- preko telefonov v slučaju delnega aktiviranja 
 
TRETJI  POZIV: 
 
Na podlagi zahteve vodstva intervencije dispečer JZZPR v  sodelovanju z  ReCO 
Maribor aktivira prosto izmeno za dežurstvo v objektu JZZPR Maribor kakor tudi eno 
ali dve prosti izmeni po naslednji  shemi: 
 
 
 

    Vod, ki je na intervenciji: Dežurstvo 
v 
JZZPR: 

Pomoč na 
intervenciji:

Pomoč na 
intervenciji:Dnevna izmena: Nočna izmena:

1.vod  4.vod 3.vod 2.vod 
 1.vod 2.vod 3.vod 4.vod 
2.vod  3.vod 4.vod 1.vod 
 2.vod 1.vod 3.vod 4.vod 
3.vod  1.vod 2.vod 3.vod 
 3.vod 4.vod 1.vod 2.vod 
4.vod  2.vod 1.vod 3.vod 
 4.vod 3.vod 1.vod 2.vod 

 
Vpoklic prostih izmene se izvede preko pozivnikov in dodatnega sistema GSM poziva. 
 

- Kot logistična pomoč se aktivira tudi STD vzdrževanja, STD servisa in storitev. 
 
Priloga: Alarmni plan JGS 
 
6.2. Aktiviranje drugih reševalnih služb: 
 
6.2.1. Aktiviranje službe nujne medicinske pomoči: 
 
Na zahtevo dežurnega vodnika preko Re OiO. 
 
6.2.2. Aktiviranje dežurnih služb komunalnega javnega servisa: 
 
Na zahtevo dežurnega vodnika preko Re OiO. 
 
6.2.3. Aktiviranje drugih  sil in sredstev: 
 
Na zahtevo vodje intervencije ali Poveljnika CZ MOM preko Re OiO. 
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7. UPRAVLJANJE IN VODENJE: 
 
7.1. Organi in javne službe ter njihove pristojnosti: 
 
7.1.1. ŽUPAN 
 
Kot najvišji izvršni organ lokalne skupnosti vodi sistem varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami MOM v skladu s pristojnostmi zakonskih  in lokalnih predpisov. 
 
Na področju varstva pred požarom: 
 

• določa kategorizacijo javne gasilske službe, 
• imenuje organe vodenja reševalnih sil ( Poveljnika CZ MOM, Poveljnika javne 

gasilske službe ), 
• predlaga imenovanje direktorja Javnega zavoda za  zaščitno in požarno 

reševanje, 
• sklepa o nalogah za odpravljanje posledic nesreče in za  zagotavljanje osnovnih 

pogojev za življenje, 
• odreja naloge mestni upravi in javnim službam  za odpravljanje posledic nesreče 
• odreja plačilo storitev reševanja in odpravljanja posledic nesreče s sredstvi 

proračunske rezerve, 
• opravlja druge naloge izvršne lokalne oblasti ob požaru. 

 
7.1.2. Poveljnik CZ MOM: 
 
Razen nalog in pristojnosti po določilih  zakonskih  in lokalnih predpisov na področju 
varstva pred požarom: 
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• operativno vodi sile Z/R, ki so bile aktivirane ob velikih požarih oz. potrjuje 

pravilnost dela vodje intervencije; 
• odreja ukrepe in naloge za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 

prizadetim ob požaru 
• poroča županu o posledicah požara in predlaga ukrepe za odpravljanje posledic 
• opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
7.1.3. Poveljnik JGS: 
 

• Poveljuje in vodi aktivirane enote JGS ob intervenciji 
• je vodja intervencije ob požaru 

 
7.1.4. Dežurni vodnik JGS: 
 

• je vodja intervencije ob začetnem obvestilu o požaru 
 
7.1.5. Službe javnega komunalnega servisa: 
 

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

 
7.1.6. Druge službe: 
 

• Opravljajo naloge po naročilih za izvedbo storitev. 
 
 
7.2. Operativno vodenje: 
 
Intervencijo gašenja požara vodijo po pravilih gasilske službe pristojni poveljniki 
gasilskih enot. Za vodenje enot velja  pravilo  nadrejenosti gasilskih poveljnikov. 
Operativni vodja požarne intervencije je ob začetnem obvestilu o požaru dežurni 
vodnik JGS ali njegov namestnik. Ob prihodu na požar  poveljnika JGS, prevzame 
vodenje intervencije le-ta.  
 
Ob velikih požarih in 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. Gašenje požara je vedno pristojnost poveljnikov v JGS 
oz. znotraj pravil Gasilske zveze. 
 
7.3. Organizacija zvez: 
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Komunikacija reševalnih sil ( JGS – NMP ) na intervenciji poteka izključno z mobilni 
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 naročili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
 
Ukrepe in naloge  ob izrednem dogodku – nesreči določa Navodilo o ukrepanju ob 
nesreči, ki določa izvajanje naslednjih zaščitnih ukrepov , oz. se določajo naslednji 
izvajalci  ukrepov ob požaru ( izvleček ): 
 
Naravna ali 
druga nesreča 

ukrep zaščite in reševanja Izvajalec 

POŽAR · sprejem in oskrba ogroženih 
prebivalcev 

· gasilska služba 
· javne službe 
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· zaščita kulturne dediščine 
· RBK-zaščita 
· prostorski,urbanistični,gradbeni in 

drugi tehnični ukrepi 

· CZ 

 
 
Ob izrednem dogodku –  požaru  se načrtuje izvajanje naslednjih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, oz. se določajo naslednji izvajalci  nalog ( Izvleček ): 
 
 

Naravna ali 
druga nesreča 

 

Naloga zaščite, reševanja in pomoči Izvajalec 

POŽAR • gašenje požara 
• prva medicinska pomoč 
• pomoč ogroženim in prizadetim 
• prva veterinarska pomoč 
• reševanje iz ruševin 
• RBK dekontaminacija 
• zagotavljanje osnovnih pogojev za 

življenje 

• gasilska služba 
• javne službe 
• SZR 
• CZ 
 

 
 

PREGLED POTEKA NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI IN NJIHOVIH 
IZVAJALCEV – OB POŽARU  

 
Dokumentacija 

postopek 
NALOGA Z/R/P: 

UMIK 
Primarna  

odgovornost 
 Izvajanje umika  ljudi in živine iz 

ogroženih  objektov 
 

JGS 

Dokumentacija 
postopek 

NALOGA Z/R/P: 
GRADBENO - TEHNIČNE NALOGE 

Primarna  
odgovornost 

 Izklop energetskih virov Občani, JGS 
Enote javnih kom. 

podjetij 
 

Dokumentacija 
postopek 

NALOGA Z/R/P: 
GAŠENJE POŽARA 

JGS 

 Izvajanje gašenja JGS 
Dokumentacija NALOGA Z/R/P: Primarna  
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postopek PMP odgovornost 
 Izvajanje nujne medicinske pomoči  Služba za NMP 

Dokumentacija 
postopek 

NALOGA Z/R/P: 
PRVA VETERINARSKA POMOČ 

Primarna  
odgovornost 

 Izvajanje nalog reševanja živine JGS + občani 
Veter. Zavod 

 Odstranjevanje kadaurov Veterinarski zavod 
Dokumentacija 

postopek 
NALOGA Z/R/P: 

POMOČ OGROŽENIM IN PRIZADETIM
Primarna  

odgovornost 
 Izvajanje profilaktičnih aktivnost  in 

aktivnosti psihofizičnih nalog z 
ogroženimi 

ZD A.Drolc 
Center za socialno 

delo 
 Oskrba evakuiranih v ZZC Služba za podporo 
 Zagotavljanje materialne pomoči 

evakuiranim, ki so nastanjeni pri 
sovaščanih in prijateljih 

Služba za podporo 
+ 

MČ-KS 
 Humanitarna pomoč RK 

Karitas 
Dokmentacija 

postopek 
NALOGA Z/R/P: 

ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV 
ZA ŽIVLJENJE 

Primarna  
odgovornost 

 Zagotovitev nadomestnih 
nastanitvenih kapacitet 

MU 

 Popravilo komunalne infrastrukture in 
oskrba izklopov 

Javna kom. 
podjetja 

Dokmentacija 
postopek 

NALOGA Z/R/P: 
POMOČ PRIZADETIM REŠEVALCEM 

Primarna  
odgovornost 
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9. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

Osebno in vzajemno zaščito izvajajo občani in prizadeti prebivalci tako, da upoštevajo 
naslednje napotke: 

Kako ravnamo ob požaru na objektu 

Gašenje  

• Ob požaru ne postanite panični.  

• Ob požaru takoj obvestite center za obveščanje na telefonsko številko 112.  

• Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, 
peskom, pokrovko ali odejo.  

• Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni 
gasilni aparat.  

Ukrepi pri gašenju požara 

• Ob požaru v več stanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja 
nevarnost dim na stopnišču, ki otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V 
tem primeru v prostoru, kjer ste, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in 
v stanovanju počakajte na pomoč.  

• Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si daste pred usta 
moker robec ali krpo.  

• Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken 
ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem dima.  

Splošni preventivni ukrep 

Na stopnišču ne odlagajte gorljivih materialov, predvsem pa ne vnetljivih 
tekočin in plinov.  

Kako ravnamo ob požaru v naravi 

Pri požaru, zlasti če gorita suha trava in podrast, se sproščajo zelo visoke temperature. 
Zgornja plast zemlje se, še posebej v suhem obdobju, ko je izsušena, zelo segreje. 
Zaradi tega veliko rastlinskih koreninic in humusa zgori. Preživijo le bolj odporne 
rastline, to je ponavadi manj vredno rastlinje. Na požarnem območju se zato lahko 
vegetacija tudi spremeni. Bolj kakovostna, a občutljivejša propade, manj kakovostna 
in bolj odporna pa preživi in se razbohoti. Ostanke gorenja (pepel) odnašata veter in 
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padavinska voda, s tem pa se siromašenje zemlje in erozija še zvečata. Poleg tega se 
pri gorenju organskih snovi sproščajo škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje. 

Požari so neposredno življenjsko nevarni tudi za živali, saj jim spreminjajo varovalne, 
gnezdilne in prehranske razmere. Posledice požara v naravi oziroma njihovi negativni 
vplivi na živali so zato lahko usodni in dolgotrajni. Požarom so najbolj izpostavljene 
živali, ki imajo majhna bivalna območja, in tiste, ki živijo v podrasti, v plasteh opada ali 
v zgornji plasti zemlje. Te ponavadi v požarih propadejo. Obdobje pojavljanja požarov 
v naravi sovpada tudi z obdobjem ptičje gnezditve in vzreje mladičev. Odrasle živalio 
gnju sicer lahko uidejo, zalega pa v požarih praviloma propade. 

Sežiganje odpadkov na poljih in vrtovih 

Odpadki naj bi se v naravi sežigali le podnevi med 8. in 18. uro, ob stalnem nadzoru 
odraslega človeka. Ob vetrovnem vremenu odpadkov ne sežigajte. Kraj njihovega 
sežiganja naj bo oddaljen najmanj 100 m od stanovanjskih in drugih zgradb, najmanj 
50 m od javnih prevoznih poti in najmanj 20 m od parkovnih površin, skupin dreves in 
zaščitenih rastlin.  

Ogenj pogasite tako, da žerjavico polijete z vodo ali jo posujete z zemljo ali peskom, 
nato pa jo še poteptate.  

Če nameravate sežigati večje količine naravnih odpadkov, obvestite o kraju in času 
njihovega sežiganja odpadkov tudi gasilce oziroma center za obveščanje na številko 
112.  

V obdobju velike požarne nevarnosti je prepovedana uporaba odprtega ognja v 
naravi. Po razglasitvi velike požarne nevarnosti je treba dosledno upoštevati 
predpisane ukrepe.  

V sušnem obdobju se je treba v naravi izogibati predvsem: 

• nenadzorovani uporabi ognja in sežiganju odpadkov, zlasti na njivah, vrtovih, 
sadovnjakih in vinogradih, ki so v bližini gozdov  

• kajenju v gozdovih in njihovi neposredni bližini  

• kurjenju žarov zunaj urejenih kurišč  

• odmetavanju neugasnjenih cigaretnih ogorkov in lahko vnetljivih materialov iz 
vozil.  

Kaj storiti, ko v naravi zagori 
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• Ostanite mirni in razsodni. Ocenite kakšen je požar. Če je to manjši začetni 
požar, če je šele zagorelo, skušajte požar pogasiti sami. 

• Pri gašenju morate paziti predvsem na svojo varnost. Požara se lotite s 
priročnimi gasilnimi sredstvi: z vodo, brinovimi ali smrekovimi vejami ter z 
zemljo ali peskom.  

• Gašenje požarov v naravi je najuspešnejše z vodo. Zadostno količino vode 
preprosto zlijte na ogenj. Ogenj mora povsem ugasniti. Z brinovimi ali 
smrekovimi vejami udarjajte po površini, ki jo je zajel ogenj ali pa jih vlecite po 
robu goreče trave. Če imate pri roki kramp ali lopato, lahko prekopljete rušo in 
s tem preprečite širjenje požara. Manjšo površino, ki jo je zajel ogenj, lahko 
posipate tudi s peskom ali zemljo, dokler povsem ne ugasne.  

• Sami gasite le, če požar ne presega vaših zmožnosti. Če požaru niste kos, 
nemudoma pokličite center za obveščanje na številko 112, najbližjo gasilsko 
enoto ali policijo. Po telefonu sporočite naslednje podatke:  

o svoje ime in priimek  
o kaj in kje gori  
o kratek opis požara  
o v katero smer se požar širi in kaj ogroža  
o če je možno, povejte tudi, kje boste počakali gasilce zaradi dodatnih 

informacij.  
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11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

• MOM – Mestna občina Maribor 
• MU – Mestna uprava 
• SZR – Služba za zaščito in reševanje 
• JGS – Javna gasilska služba 
• Re OiO – Regijski center za obveščanje 
• PGD – prostovoljno gasilsko društvo 
• JZZPR – javni zavod za zaščito in požarno reševanje 
• GZ – gasilska zveza Maribor 
• CNM – center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze 
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12. DRUGI DOKUMENTI IN PRILOGE: 
 
12.1. Drugi dokumenti: 
 
12.1.1. Načrt delovanja dejavnosti zdravstva – lokalna pristojnost: 
12.1.2. Načrt delovanja dejavnosti socialnega varstva – lokalna pristojnost: 
12.1.3. Načrt delovanja dejavnosti otroškega varstva: 
12.1.4. Načrt delovanja dejavnosti osnovnega šolstva: 
12.1.5. Načrt delovanja dejavnosti komunalnega sistema: 
12.1.6. Načrt delovanja dejavnosti MU – splošne in pravne zadeve ter upravljanje z 
             občinskim premoženjem 
12.1.7. Načrt delovanja na področju dejavnosti občinskih financ 
12.1.8. Načrt dejavnosti stanovanjskega gospodarstva 
12.1.9. Dejavnosti organov državnih pristojnosti v MOM 
 
12.2. Zbirke podatkov: 
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12.3. Program usposabljanja in urjenja: 
 
12.4. Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1 – Drugi dokumenti: 
NAČRT DELOVANJA DEJAVNOSTI  

 
 

Pristojnost lokalne skupnosti: 
 
1. Po zakonu: 
 
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:  

- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 

naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 

otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;  
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;  
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;  
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 

za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;  
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 

drugo dejavnost na svojem območju;  
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

 
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do 

kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost 
ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;  

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge 
občinskega redarstva;  

- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;  
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 

 
2. Po statutu MOM: 
 

 1



Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena »(izvirne 
naloge)«, ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom. 
  
Mestna občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

- sprejema statut in druge splošne akte ter organizira mestno upravo in upravni 
nadzor, 

- upravlja občinsko premoženje, 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 

- določa namembnost mestnega prostora, 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 

naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 
- v okviru svojih pristojnosti ustanavlja, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne 

službe, 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti v prid čistega in zdravega 
okolja, 

- gradi in upravlja mestne komunalne objekte in ureja mestni promet,  
- gradi, vzdržuje in obnavlja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 

javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge 
mestnega  redarstva, 

- skrbi za službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, za osnovno varstvo 
otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 

- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno,  
raziskovalno in športno dejavnost ter ustvarja pogoje za izobraževanje 
odraslih, 

- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost kulturnih 
programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu 
z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne javne službe, 
- se zavzema za razvoj krvodajalstva v Mariboru, 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 

socialnega sklada stanovanj, 
- organizira komunalno redarsko službo in skrbi za red v mestni občini ter v ta 

namen predpisuje kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi mestne 
občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem mestnih predpisov 
in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 

- opravlja nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami, 
- skrbi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in 

drugih nesrečah, 
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- povezuje se s partnerskimi in drugimi občinami in mesti ter sodeluje v 
združenju mest in lokalnih skupnosti, 

- opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe, 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovanje dejavnosti ob požaru 

 

12.1.1.: Dejavnost zdravstva  

12.1.2.: Dejavnost socialnega varstva 

12.1.3. Dejavnost otroškega varstva 

12.1.4. Dejavnost osnovnega šolstva 

 
Mestni 
upravni 
organ 

Splošne naloge Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 

 

Oddelek 
za 
družbene 
dejavnosti 

opravlja upravne, 
razvojne in druge 
strokovne naloge na 
področjih 
predšolske vzgoje, 
osnovnega šolstva, 
raziskovanja, 
kulture, zdravstva in 
socialnega varstva,  

pripravlja programe 
in finančne načrte,  

Izdeluje letni finančni 
načrt  področja 
dejavnosti 

Vodi postopke 
zagotavlja osnovnih 
pogojev za delo 
službe nujne 
medicinske pomoči 

usklajuje interese 
službe nujne 
medicinske pomoči s 

FN 

 

FN-
investicije 

 

 

obravnava poročilo 
o delovanju SNMP 
ob velikih požarih in 
predlaga potrebno 
interventno nabavo 
poškodovane 
reševalne opreme in 
porabljenega 
sanitetnega 
materiala. 

odloča o začasni 
prekinitvi izvajanja 

FN Rezerva 
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opravlja naloge v 
zvezi z izvajanjem 
sprejetih programov 
in finančnih načrtov,  

vodi postopke in 
pripravlja odločbe o 
podelitvi koncesij na 
področjih navedenih 
dejavnosti,  

izvaja naloge v zvezi 
s financiranjem 
programov zavodov 
in ostalih nosilcev 
programov,  

izvaja naloge v zvezi 
z vzdrževanjem in 
obnovo prostorov in 
opreme javnih 
zavodov,  

nadzoruje 
zakonitost splošnih 
aktov javnih 
zavodov, ki jih 
potrjuje ali daje 
nanje soglasje 
Mestni svet,  

opravlja strokovna 
in druga opravila za 
predstavnike občine 
v organih javnih 
zavodov, katerih 
ustanovitelj je 
mestna občina,  

spremlja stanje na 
področjih 
posameznih 
dejavnosti in 
predlaga ukrepe za 
odpravo motenj,  

 

službo SZR in 
JZZPRM na lokaciji 
Proletarskih brigad 

Skrbi, da so za 
objekte  katerih 
lastnik je MOM in so 
dani v upravljanje 
javnim službam DD 
izdelani ustrezni 
»požarni redi« 

zagotavlja, da so 
objekti in oprema 
zavarovani za primer 
požara 

Sodeluje z 
humanitarnimi 
organizacijami pri 
zagotavljanju rezerv 
pomoči 

V sodelovanju z RK in 
SB izvaja programe 
za zbiranje krvi. 

Organizira  in vodi 
programe za 
nastanitev in oskrbo 
brezdomcev, s 
poudarkom na tistih, 
ki se zadržujejo v 
zapuščenih objektih 

v sodelovanju z aktivi 
ravnateljev VVO in 
OŠ določajo letne 
načrte programov 
požarnega varstva v 
objektih izvajanja 
dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

FN – tt 

 

 

FN-tt 

 

FN-tt 

 

FN-tt 

 

FN-tt 

 

 

FN-tt 

pouka v O.Š. ki jih je 
prizadel požar 

zagotavljajo 
nadomestne 
prostore za izvajanje 
pouka ali varstva 
otrok v primeru 
požara na objektu  
vrtca ali šole 

vodi aktivnosti 
odpravljanja 
posledic požara na 
prizadetih objektih   

 

 

 

 

 

Javna 
služba 

Splošne 
naloge 

Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 
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Zdravstveni 
dom A. 
Drolca 

Center 
nujne 
medicinske 
pomoči 

Osnovna 
zdravstvena 
dejavnost: 
neprekinjena 
nujna medicinsko 
pomoč in 
reševalna služba; 
 
zdravstvena 
mrliško pregledna 
služba; 
 
izvajanje drugih 
spremljajočih 
dejavnosti, 
potrebnih za 
zagotovitev 
celovitega 
izvajanja 
dejavnosti, za 
katero je zavod 
ustanovljen.  

 

Vodi 
organizacijske, 
kadrovske in 
materialne priprave 
za izvajanje nujne 
medicinske pomoči 
ob požaru 

PRILOGA: 
org.shema SNMP 

na zahtevo vodje 
intervencije ob 
požaru ( dežurni 
vodnik JGS ) izvozi 
na požar za zaščito 
aktivirane javne 
gasilske službe 

tekoči transferi 
posrednemu 
proračunskemu 
porabniku 

izvaja nujno 
medicinsko pomoč 
v požaru 
prizadetim in 
prevoz 
poškodovanim in 
zastrupljenim ob 
požaru v  
predhospitalno 
ambulanto in v SB 

zanovi v požaru in 
intervenciji 
porabljeno in 
poškodovano 
opremo 

 

 

 

TT 

 

 

 

Center za 
socialno 
delo 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi in 
statutu  

v sodelovanju z MU 
izvajanje aktivnosti 
socialne pomoči 
socialno ogroženih 
v bivalnih okoljih 
kjer iz ocene stanja 
bivanja občana 
izhaja povišana 
stopnja požarne 
ogroženosti 
bivalnega objekta. 

 

FN 

Tekoči transfer 

Izvajanje 
profilaktičnih in 
psihofizičnik 
aktivnosti 
prizadetih ob 
požaru na 
začasnem evako 
sprejemnem 
prostoru 

popis prizadetih 
ob požaru in 
izdelava socialne 
slike prizadetih 

v sodelovanju s 
SZR zagotavljanje 
osnovnih pogojev 
za začasno 
nastanitev 
prizadetih 

izplačilo enkratne 
denarne pomoči 
prizadetim ob 
požaru - socialno 
ogroženim 
občanom 

izdaja potrdila 
prizadetim za 
dodelitev 
humanitarne 

FN Tekoči 
transfer 

Proračunska 
rezerva 
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pomoči pri RK 

Nastanitev 
ostarelih in 
prizadetih v požaru 
v oskrbnih 
domovih 

vodenje aktivnosti 
zbiranja 
solidarnostne 
pomoči v 
sodelovanju z 
drugimi soc. 
institucijami in RK 

sodelovanje z 
odbori za socialo 
MČ-KS in aktivi 
stanovalcev 
prizadetih 
stanovanjskih 
blokov pri 
odpravljanju 
posledic požara. 

 
Vzgojno 
varstvena 
organizacija 

Osnovna 
šola 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi in 
statutu  

Skrbi za ažurnost 
požarnega reda in 
usposobljenost 
delavcev za 
izvajanje le tega 

Skrbi za redno 
vzdrževanje 
gasilskih aparatov 
in hidrantnega 
omrežja 

Skrbi za izvajanje 
programov 
usposabljanja 
izvajanja 
organiziranega 
umika iz objekta v 
primeru požara 

sodeluje z 
območnim PGD pri 
organizaciji 
usposabljanja za 
požarno varnost 

organiziranje 
drugih programov 
po usmeritvah 
pristojnih lokalnih 

FN-tt izklop 
energetskega 
omrežja 

vodenje in 
izvajanje izmika 
otrok in delavcev 
iz objekta 

pomoč gasilcem 
pri izmiku 
didaktičnih 
sredstev in šolske 
opreme ter uradne 
dokumentacije  

sodelovanje pri 
zagotavljanju 
osnovnih pogojev 
za izvajanje 
osnovne 
dejavnosti 

FN-tt 

+ 

P.rezerva 

 6



ali državnih 
organov 

 

 
 

12.1.5. Dejavnost komunalnega sistema: 

 
Mestni 
upravni 
organ 

Splošne 
naloge 

Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 

 

Komunalna 
direkcija 

opravlja naloge s 
področja plana in 
analiz ter naloge, ki 
so vezane na razvoj 
posameznih 
gospodarskih javnih 
služb in sistema kot 
celote,  

opravlja strokovne, 
organizacijske in 
razvojne naloge v 
zvezi z 
načrtovanjem in 
vzdrževanjem 
objektov, omrežij 
javnih služb, ter 
drugih javnih 
objektov,  

opravlja naloge v 
zvezi z javnimi 
razpisi in izbiro 
izvajalcev za 
koncesionirane 
javne službe,  

opravlja naloge z 
razpisi za vlaganje 
kapitala za področje 
gospodarskih javnih 
služb,  

pripravlja pogodbe,  

opravlja naloge 
nadzora nad 
izvajanjem del 
gospodarskih javnih 

Izdeluje letni finančni 
načrt  področja 
dejavnosti 

Skrbi za izvajanje 
urbanistično 
tehničnih ukrepov 
požarnega varstva na 
komunalnem 
sistemu MOM 

Izvaja nadzor nad 
upraviteljem  
hidrantnega omrežja 
MOM 

Skrbi, da so 
upravitelji 
komunalnih objektov 
protipožarno 
zavarovani 

Skrbi, da imajo 
upravitelji 
komunalnega 
sistema ažurne 
požarne rede 

Skrbi za urejenost 
požarnih poti v 
MOM  

 

 

 

FN 

 

FN 

 

 

FN 

 

FN 

 

FN 

 

FN 

 

 

 

vodi aktivnosti 
odpravljanja 
posledic požara na 
prizadetih objektih 
komunalne 
infrastrukture, ki je v 
lasti MOM 

Sodeluje s SZR pri 
zagotavljanju 
osnovnih pogojev za  
oskrbo v požaru 
prizadetih občanov 
MOM 

Izdaja odločbo o 
začasnih zaporah in 
ureditvi prometa na 
požarno prizadetem 
območju 

S SZR sodeluje pri 
odklanjanju posledic 
požara na javnih 
površinah, javnih 
objektih in javni 
infrastrukturi 

 

 

 

 

 

FN Rezerva 

 

 

FN rezerva 

 

 

 

 

 

FN rezerva 
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služb,  

opravlja nadzor nad 
materialnim, 
finančnim in 
stroškovnim 
poslovanjem ter nad 
oblikovanjem cen 
izvajalskih 
gospodarskih javnih 
služb,  

opravlja nadzor nad 
uporabo 
infrastrukturnih 
objektov in naprav,  

opravlja posebne 
naloge izvajanja 
Odloka o 
opravljanju 
gospodarske javne 
službe oglaševanja 
in Odloka o 
koncesiji za 
opravljanje 
dejavnosti 
oglaševanja,  

nadzoruje 
zakonitost splošnih 
aktov javnih 
podjetij, ki jih 
potrjuje ali daje 
nanje soglasje 
mestni svet,  

opravlja strokovne 
in administrativne 
naloge za Svet za 
varstvo uporabnikov 
javnih dobrin in za 
predstavnike v 
skupščinah in 
nadzornih svetih 
gospodarskih javnih 
služb,  

usklajuje komunalne 
akcije in programe v 
krajevnih skupnostih 
in mestnih četrtih,  

opravlja strokovne 
in upravne naloge s 
področja mestnega 

 

 

 

 8



prometa in zvez.  

 

 
Javna 
služba 

Splošne 
naloge 

Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 

 

Mariborski 
vodovod 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi,  
statutu in 
koncesijskih 
pogodbah 

Zagotavlja stalno 24 
urno pripravljenost 
ekipe za intervencije 
na vodovodnem 
sistemu MOM 

Skrbi za vzdrževanje 
hidrantnega omrežja 
in seznanja JZZPR z 
registrom 
hidrantnega omrežja 

plačilo 
storitev po 
letnih 
koncesijskih 
pogodbah 

izgradnja začasnega 
vodovodnega 
omrežja v začasnih 
bivalnih enotah ali 
zbirnih centrih 
prizadetega 
prebivalstva 

 

 

P. rezerva 

 

 

 

 

NIGRAD 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi,  
statutu in 
koncesijskih 
pogodbah 

Zagotavlja stalno 24 
urno pripravljenost 
ekipe za intervencije 
na kanalizacijskem 
sistemu, sistemu 
javne razsvetljave, 
prometni 
signalizaciji, zimsko 
službo, javnih 
parkiriščih 

 

Zagotavlja stalno 
dežurno ekipo in 
sredstva za zapore 
cest na prizadetem 
območju 

 

plačilo 
storitev po 
letnih 
koncesijskih 
pogodbah 

v sodelovanju s SZR 
in KD sodeluje pri 
odstranjevanju 
posledic požara 

zagotavlja odrejene 
ali naročene zapore 
cest 

 

 

 

P.rezerva 

 

 

 

 

SNAGA 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi,  
statutu in 
koncesijskih 
pogodbah 

Zagotavlja stalno 24 
urno pripravljenost 
ekipe za intervencije 
pri odstranjevanju 
smeti in odpadkov 
po požaru 

 

plačilo 
storitev po 
letnih 
koncesijskih 
pogodbah 

Odstranjuje nevarne 
snovi   

Odstranjuje smeti in 
druge odpadke 

Po naročilu SZR ali 
KD Izvaja čiščenje 
pogorišč in javnih 
površin 

Zagotavlja začasne 
WC in smetnjake 

Izvaja 
dekontaminacijo in 

P. rezerva 
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razkuževanje 

 

 
 

PLINARNA 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi,  
statutu in 
koncesijskih 
pogodbah 

Zagotavlja stalno 24 
urno pripravljenost 
ekipe za intervencije 
na plinskem omrežju 

 

plačilo 
storitev po 
letnih 
koncesijskih 
pogodbah 

Izklopi dotok plina 
v plinsko omrežje 
prizadetega 
območja 

Pregleda stanje 
plinskega omrežja v 
prizadetih objektih 
in plinske instalacije 
ter naprav 

Zagotavlja toplotne 
elemente v začasnih 
bivakih in evako 
sprejemnikih  

 

P.rezerva 

 

POGREBNO 
PODJETJE 

Opravljanje nalog 
po aktu o 
ustanovitvi,  
statutu in 
koncesijskih 
pogodbah 

Zagotavlja stalno 24 
urno pripravljenost 
ekipe za intervencijo 

plačilo 
storitev po 
letnih 
koncesijskih 
pogodbah 

Po odobritvi 
pristojne službe 
MNZ odstrani 
smrtno prizadete v 
požaru 

P.rezerva 

 

Ostale 
komunalne 
službe 

 Po določilih 
državnega načrta 

 Po določilih 
državnega  načrta 

 

 
 
 
 
 
 

12.1.6.: Dejavnost MU:  

 
Mestni 

upravni organ 
Splošne 
naloge 

Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 

 

Oddelek za 
splošne in 
pravne 

 Po odloku o 
ustanovitvi in 
delavnem 
področju 

 

 

 

 

FN 

 

FN 

V sodelovanju s 
SZR vodi pravne 
postopke za 
povrnitev stroškov 
intervencije, ki jo je 
povzročila pravna 
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zadeve oseba – 
posameznik  iz 
malomarnosti 

 

 

Mestni 
upravni organ 

Splošne 
naloge 

Preventiva Finančna 
sredstva 

Naloge in 
delovanje ob 
požaru in po 

požaru 

Finančna 
sredstva 

 

Oddelek za 
gospodarjenje 
in upravljanje 
z občinskim 
premoženjem  

 Po odloku o 
ustanovitvi in 
delavnem 
področju 

 

Zagotavlja 
požarne rede za 
vse objekte MOM 
v upravljanju in 
izvajanje nalog po 
le tem 

Zavaruje vse 
objekte in opremo 
proti požaru 

Vzdržuje stabilne 
sisteme 
požarnega 
varovanja, 
gasilnike in gas. 
aparate ter 
sisteme 
javljalnikov požara 
v objektih MOM 

 

FN 

 

 

Vodi aktivnosti 
odpravljanja 
posledic požara na 
objektih MOM 

 

Zavarovalnina 

FN 

 

Oddelek za 
finance 

 

Po odloku o 
ustanovitvi in 
delavnem 
področju 

 

  Opravlja naloge 
upravitelja sklada 
proračunske 
rezerve 

 

 

Služba za 
zaščito in 
reševanje 

 

Po odloku o 
ustanovitvi in 
delavnem 
področju 

 

Strokovni nosilec 
vodenja priprav 
sistema varstva 
pred požarom v 
pristojnosti 
lokalne skupnosti-
MOM 

FN Server organom 
vodenja nalog in 
ukrepov Z/R/P ob 
in po požaru 

Koordinator 
notranjih org. enot 
MU pri izvajanju 
nalog odpravljanja 
posledic požara  

Predlagatelj 
dokumentacijskega 
gradiva za 
odrejanje porabe 

 

 

 

P.rezerva 
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 12

sredstev 
proračunske 
rezerve za plačilo 
stroškov ukrepanja 
in odpravljanja 
posledic nesreče 
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