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Nesreča nikoli ne počiva. Najbolj udari takrat, kadar je dolgo ni in nanjo 
pozabimo. 

Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami se ukvarjajo državni organi, 
občine, 

 strokovne in znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, 
 človekoljubne in druge nevladne organizacije, posamezniki.  

Njihov skupni cilj pa je preprečiti nesreče ali  
vsaj ublažiti njihove posledice. 
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I. UVOD 

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Maribor je 
izdelan v skladu z 16.čl. Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
MOM in upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, 
premoženje, kulturno dediščino in okolje v mestu. Upošteva tudi naravne in druge 
danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter človeške in materialne vire, ki 
jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program 
upošteva  vse nacionalne interese izražene v Nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009-2015 ( Ur. list št. 212-07/09-5/29) in  
določila  doktrine zaščite, reševanja in pomoči ( dokument Vlade RS št. 812-07/02-1 
z dne 30.05.2002 ), s katerima država opredeljuje usmeritve za učinkovito 
zavarovanje suverenosti, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti  in druge vrednote, 
zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi ter osebne in premoženjske 
varnosti prebivalcev in enotne temelje sistema. 
 
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši 
skupnosti, to je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove 
posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki 
je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. 
Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu 
enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo 
hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah.  
 
Stalnico ogrožanja  Mestne občine Maribor  njenih občanov in občank  premoženja, 
kulturne dediščine, okolja in drugih dobrin predstavljajo naravne in druge nesreče, ki 
so posledica geografskih, poselitvenih in drugih značilnosti ozemlja. Zaradi 
podnebnih sprememb naravne nesreče kot so neurja s točo in močnim vetrom, 
poplave in plazovi, suša, visok sneg, žled in druge postajajo čedalje pogostejše in 
bolj intenzivne. Varnost in blaginjo prebivalcev MOM ter okolja v katerem živimo, 
ogrožajo tudi okoljske nesreče in nesreče v prometu, prekomerno obremenjevanje 
okolja in zanemarjanje rednega vzdrževanja komunalnega sistema, zdravstveno 
epidemiološka ogrožanja in drugi škodljivi pojavi. Manj verjetni so pojavi terorizma in 
uporabe sredstev ter orožij za množično uničevanje. Dolgoročno je malo verjetno 
ponovno intenziviranje vojaških virov ogrožanja v regiji. Občutljivost MOM na različne 
vire ogrožanja še posebej povečuje, geografska pestrost,   

Zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki vključuje tudi okoljske, 
industrijske ter druge nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, 
pa tudi pred pojavi terorizma in različnimi oblikami množičnega nasilja ter drugimi 
nevojaškimi in vojaškimi viri ogrožanja, je zato trajen življenjski in strateški cilj razvoja 
Republike Slovenije.  

V tem programu se ne ureja trajna sanacija posledic naravnih in drugih nesreč, 
ker to ni naloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Naravne nesreče po tem programu, ki lahko prizadenejo MOM, so: potres, poplava, 
zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, kot so: velike 
nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezu, 
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posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči 
človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem.  
 

II. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Z 
ELEMENTI OCENE OGROŽENOSTI MOM 

 
Elementi ocene ogroženosti: Ocena je temeljno izhodišče za izdelavo Programa 
razvoja in Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. načrtov zaščite in 
reševanja za posamezne vidike nesreč, ki so možne v  MOM. 
 
2.1. P O T R E S 
 
Območje mesta po mikrosezmični rejonizaciji ni enake ogroženosti. Predeli Pohorja 
in Kozjaka predstavljajo najstabilnejše seizmično področje, kjer je pričakovati potres 
do VI stopnje MCS/lestvice. Urbano naselje lahko po oceni Geološkega zavoda RS 
zajame sunek do VII stopnje, predele Slovenskih goric in Dravskega polja pa tudi do 
VIII stopnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Geotektonska karta RS 
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Ocena rušilnih učinkov in pričakovane posledice ob potresu: 
 

jakost 
po SCM 

učinki na objekte potresni učinki 
učinki na 
predmete 

zaznanje v objektu 

I. ni ni nihče 
II. ni ni zelo redki 
III. ni viseči predmeti 

rahlo nihajo 
nekateri 

IV. ni škripanje, 
žvenket,ropot 

veliko 
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V. majhne poškodbe posameznih 
gradbeno slabih objektov 

premikanje, 
loputanje, pokanje 

večina 

VI. majhne poškodbe veliko 
objektov 

pomiki pohištva večina 

VII. posamezne hude poškodbe 
gradbeno slabih objektov 

prevračanje 
nestabilnega 
pohištva 

večina se prestraši 

VIII. hude poškodbe veliko 
gradb.slabih objektov in 
rušenje posameznik 

zasuki in 
prevračanje 
spomenikov 

izguba ravnotežja 

IX. poškodbe veliko objektov in 
rušenje mnogo slabih 

 splošen preplah 

X. hude poškodbe veliko objektov 
in rušenje večine slabih 

  

XI. hude poškodbe večine 
objektov in rušenje mnogih 

  

XII. uničenje vseh površinskih in 
pod površinskih gradenj 

  

 
Področje občine Maribor leži na območju, kjer je pričakovati potres max. do moči  VI - 
VII stopnje po MCS/lestvici. Celotno ozemlje po mikro seizmični rejonizaciji ni enake 
ogroženosti, saj poteka meja med pričakovanimi potresi VI oz. višje stopnje približno 
vzporedno z železniško progo Maribor-Pragersko. Kljub relativno stabilnim tlom,  saj 
v zadnjih 100 letih ne beležimo seizmične aktivnosti, lahko pričakujemo potrese 
zmerne intenzitete, ker se potencialni epicenter z VII. stopnjo nahaja v osrednjem 
delu Slovenskih goric. Pohorje in Kozjak tvorita po mikro seizmični rejonizaciji 
najstabilnejši del, kjer ni verjetnosti za potrese večjih jakosti od VI. stopnje po MCS. 
Pričakovati je potrese od VI stopnje do  VII stopnje  predvsem v področju Slovenskih 
goric, delu Dravskega polja in urbanem delu mesta Maribor. 
Potres bi bil torej lahko v Slovenskih goricah in delu Dravskega polja, kjer prevladuje 
individualna gradnja z nizko gostoto objektov,  grajenih na klasičen način iz opeke, 
zato razen hudega razdejanja ni pričakovati velikega števila žrtev. Večje posledice bi 
imel potres VII stopnje v urbanem delu Maribora. Staro mestno jedro ne bi preneslo 
tako velike seizmične intenzitete in bi bilo zato veliko materialne škode in veliko 
število žrtev, še občutnejše pa število ranjencev. Nova naselja,  ki so grajena po letu 
1963 pa bi prenesla te obremenitve brez večje škode, število ranjenih in mrtvih pa bi 
bilo občutno nižje. 
Ocenjujemo, da lahko ob potresu VII stopnje pričakujemo naslednje poškodbe: 

· večje  število poškodovanih in mrtvih 
· okvare na električnem omrežju-razpad omrežja; 
· poškodbe na objektih :lažje do 40% objektov, srednje do 35 %objektov,   težje 

oz. porušitve pa na 25 % objektov; 
· poškodbe stanovanjskega fonda in s tem velike potrebe po nastanitvenih 

kapacitetah ter oskrbi; 
· otežena oskrba s pitno vodo, zaradi poškodb na vodovodnem omrežju; - 

poškodovano plinovodno omrežje  
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· poškodovano kanalizacijsko omrežje; 
· izpad proizvodnje oz. motnje v proizvodnem procesu v podjetjih na  področju 

občine Maribor; 
· prekinjeno delovanje železniškega prometa; 
· prekinjeno oz. oteženo odvijanje prometa na cestnih povezavah in  mostovih 

preko reke. Drave; 
 
Ob potresu je ocenjevati nastanek naslednjih verižnih nesreč: požar, poplava, 
epidemija, porušitev, plaz. 
 
2.2.  P O P  L A V A 
 
Hidrološke značilnosti v občini določa reka Drava, ki teče skozi občino v dolžini cca 
25 km. Od meljskega jezu teče v dveh krakih in sicer po naravni strugi in kanalu HE 
Zlatoličje, ki je zgrajen vzporedno s strugo. 
Stoletne vode reke Drave ocenjujejo kot najvišji pretok 2.500 m3/s, kar bi imelo za 
posledico poplavljanje predelov Rotovža in Melja ( urbani del ) in velikih površin 
nizvodno od meljskega jezu. 
Izlivi vode izven struge se pojavljajo ob pretoku 1400 m3/s. Vendar je do pretoka 
1600 m3/s ogroženo le nekaj hiš. 
Večjo ogroženost in materialno škodo je pričakovati ob nenadnih močnih nalivih in 
hudourniških udarih pohorskih in kozjanskih potokov oz. zalitju urbanega predela, 
zaradi nezadostnih ali zamašenih kanalizacijskih odvodov. 
 
Rekonstrukcija korita stare struge reke Drave v letih 2004/05 v potezi na območju 
Malečnika in delno nizvodno do naselja Dogoš z izgradnjo in utrditvijo brežin z 
kamnito oblogo na levi in desni strani struge je bistveno spremenil vodni režim v sami 
strugi in posledično vplival na presojo možne ogroženosti območij ob stari strugi reke 
Drave. Rekonstrukcija je del izvedenih pripravljalnih posegov zaradi izgradnje 
avtocestnega križa na območju Maribora.  
V letu 2006 je v rekonstrukciji desno brežinski odsek od jezu Melje do mostu za 
Malečnik, ki bo zagotavljal večjo pretočnost, v konstrukciji brežine pa je načrtovan  
tudi prelivi odsek, ki bo zagotavljal odvod nenadnih viškov vode. 
Z izvedenimi rekonstrukcijami in izboljšavami v režimu obratovanja je ocenjeno stanje 
možnih poplav z vzrokom večdnevnih močnih padavin močno zmanjšano in ne 
predstavlja več posebnega tveganja za okoliške prebivalce. Na osnovi teh 
spremenjenih stanj bo potrebno v nadaljevanju oceniti ali je obstoječi sistem 
alarmiranja še ustrezen ali ga je potrebno dopolniti in prilagoditi novo nastalim 
razmeram. Na vsak način pa ostaja presoja ogroženosti v primeru porušitve jezov na 
reki Dravi – od Dravograda do Maribora še vedno aktualna. 
 
Poplavne karakteristike reke Drave: 
Dinamika odtoka r. Drave kaže v enem letu maksimum v juniju,  minimum pa v 
mesecu februarju, kar je karakteristično za vode nivalnega tipa. V glavnem 
povzročajo velike vode r. Drave močni spomladanski in poletni nalivi ob istočasnem 
močnem taljenju snega v alpskem območju. Na odseku r. Drave med Dravogradom 
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in Ormožem je izgrajenih 8 elektrarn, od tega je 6 elektrarn steberskega tipa in so 
locirane v strugi reke Drave in dve elektrarni kanalskega tipa.  
Obe kanalski elektrarni imata jezovno zgradbo z zapornicami ( Melje,  Markovci),  
kjer so od jezovne zgradbe do strojnice zgrajeni umetni dovodni kanal,  po katerem 
teče obratovalna voda nazaj v naravno strugo r.Drave. Preko dovodnih kanalov 
dovajajo na strojnico elektrarne do 500 m3/s, kar pomeni, da je za toliko manjši 
pretok vode med posameznim jezom in odvodnima kanaloma, ki mora v vsakem 
primeru zagotavljati biološki minimum t.j. 10-30 m3/s. 
V primeru nastopa visokih voda imajo pri DEM izdelan postopek za obveščanje in 
alarmiranje prebivalstva, katerega osnova sta “Obratovalni pravilnik DEM za visoke 
vode r. Drave “ in matematični model za zmanjševanje konic poplavnega vala, ki daje 
rezultate do pretokov okoli 2.500 m3/s. Model predvideva, da se začne ukrepati ko 
doseže voda v profilu HE Lavamund 1.000 m3/s s tendenco naraščanja, ki pomeni za 
DEM, da po posebnem programu začnejo nižati zajezitve akumulacijskih jezer, da bi 
v tako pridobljene prostore sprejeli del poplavnega vala. 
Pretok do 1.000 m3/s ne povzroča nobenih poplav, pretoki nad 1.000 m3/s, 
predvsem nad 1.500 m3/s pa v stari strugi r. Drave odvodno od Maribora že 
povzroča izlive vode in poplave manjših ali večjih površin. 
Vendar je glede pretokov potrebno upoštevati, da se med jezovoma Melje - Markovci 
zmanjša pretok za 400 m3/s, kolikor je odteče po kanalu SD1.  
Poplavne karakteristike v primeru rušitve ene ali več vodnih pregrad na r. Dravi pa 
imajo naslednje obeležje: 
· če se iz kakršnega-koli vzroka poruši pregrada, udari voda, ki je zbrana v 

akumulaciji, po strugi navzdol v obliki vala s skoraj navpičnim čelom, istočasno pa 
se v akumulaciji oblikuje negativni val, ki se širi proti toku. Strmo čelo vala se lahko 
širi s hitrostjo več 10 km/h, vendar se višina in hitrost zmanjšujeta z oddaljenostjo 
od pregrade. 

·  
V primeru porušitve HE Mariborski otok in jezu Melje je na osnovi elaborata 
“Porušitve dravskih stopenj “ in izbranih dveh najneugodnejših primerov porušitve in 
to pri normalnem pretoku 450 m3/s- zapornice na naslednji pregradi so zaprte, ter pri 
katastrofalnem pretoku vode-zapornice na naslednji pregradi so odprte. S tem da so 
pri obdelavi obeh primerov upoštevali, da se pri katastrofalnem pretoku ob porušitvi 
gladina dvigne le minimalno ( 0, 3 - 1 m ) saj je obdelano področje že pred porušitvijo 
poplavljeno in bistveno ne vpliva na povečanje poplavnih območij v naseljenih 
področjih. 
Pri porušitvi HE Mariborski otok- predpostavka normalni pretok vode (volumen 14, 11 
mio m3) je višina rušil nega vala za elektrarno 4 m. Popolnoma je potopljen Maribor. 
otok, ter most, ki ga povezuje s desnim bregom v nekaj sekundah po porušitvi. V 
Koblarjevem zalivu so v cca 2 minutah potopljene zgradbe št. 20 in 20/a v ulici Na 
otok. Studenško brv ter zgradbo v ulici Ob bregu št. 12 in zgradbo v Pristaniški ulici 
št. 6 zalije voda v cca  5-7 min. V cca 9 min. vodni val doseže dvoetažni most, kjer po 
100 m za mostom preplavi krono levega visoko vodnega nasipa za približno 0, 5 m v 
dolžini 700 m. Jez Melje doseže čelni val po cca 11 min. po porušitvi ter prelije visoko 
vodni nasip na desnem bregu in poplavi zgradbe v ulici Ob Dravi-tovarna Svila ter se 
izlije v staro strugo r.Drave. 
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Pri porušitvi jezu Melje čelni val v približno dveh minutah poplavi na levem bregu 
območje na meji med KS Melje in KS Malečnik in v naselju Malečnik stanovanjske 
objekte in trgovsko poslovni prostor. Na desnem bregu pa zaradi konfiguracije terena 
in odvodnega kanala SD1 ne poplavlja do meje KS Tone Čufar, medtem ko v naselju 
Logi poplavi stanovanjske in gospodarske objekte. Med Zrkovci in Dogošami poplavi 
samo obdelovalne površine,  v Dogošah pa stanovanjske in gospodarske objekte. Po 
približno 27 min. doseže naselje Sp. Duplek, kjer na levem bregu poplavi 
stanovanjske in manjše gospodarske objekte. 
Poplavne karakteristike vodotokov: 

Reka Pesnica je do železniške proge Maribor - Šentilj regulirana na 50-letne vode s 
pogojem pravilnega delovanja akumulacije Pernica I in II. Kritična stopnja ogroženosti 
nastopi, če se nepravočasno ne prazni količina vode v akumulaciji Pernica II in 
doseže vodostaj višino 300 cm. 
Zaradi izgradnje avtocestnega križa do Lenarta, krožišča in rondoja v Počehovi z 
izgradnjo mostu preko reke Drave v Malečniku, odseka skozi naselje Vodole-
Dragučova in odcepov za Lenart je bila izvedena tudi rekonstrukcija osnovnega 
vodotoka reke Pesnice in sistema za razbremenjevanje visokih voda. Ker celotna 
rekonstrukcija še ni zaključena, tudi ni možno podati zaključnih ugotovitev; tudi zaradi 
tega, ker so na osnovi projektiranih zamisli v sistem reke Pesnice usmerili tudi vse 
meteorne in druge vode iz sistema avtocest. Kar pomeni, da je potrebno izračunano 
hidromehaniko preizkusiti v praksi. 
Vodotoki:Bresterniški, Kamniški in Rošpoški potok imajo značaj hudourniških 
potokov,  ki v primeru večjih nalivov na področju Kozjaka predstavljajo poplavno 
nevarnost za zaselke ali skupine hiš dolvodno ob vodotokih. 
Vodotoki:Lutmerski, Pekrski in Radvanjski potok imajo značaj hudourniških 
vodotokov. Lutmerski potok v primeru visokih voda zalije kletne prostore in dvorišča 
ob Lackovi cesti. Pekrski potok poplavlja v naselju Pekre pri križišču Bezjakove ulice, 
Ceste Graške gore in Lackove ceste, na teh mestih poplavlja zavoljo mulja in 
premajhne propustnosti cestnih izpustov. Radvanjski potok poplavno ogroža 
predvsem spodnji del Radvanja, kjer se ob večjem nalivu razlije po okoliških 
zemljiščih. 
Dosedanje evidentirane posledice izlivov hudourniških vodotokov narekujejo izdelavo 
posebnega rekonstrukcijskega načrta z načrtovanjem investicijskega in rednega 
vzdrževanja. Ta projekt poteka skupaj z predstavniki MOP-Agencije za okolje in 
prostor-vodarji in je trenutno v fazi snemanja stanj na terenu. Pridobljeni rezultati 
bodo izhodišče za izdelavo prioritet v načrtovanju in izvedbi. Projekt poteka na osnovi 
skupnega interesa MO Maribor- MOP Agencije za okolje in prostor Enota Maribor. 
Vzporedno z ocenjevanjem na terenu poteka tudi v primeru poplav izgradnja 
začasnih nasipov, ki imajo začasno in preventivno funkcijo zmanjševanja posledic 
razlitja hudourniških potokov. Takšna rešitev se je izvajala v mesecu maju 2006 v 
naselju Dogoše. 
 
 2.3. ZEMELJSKI PLAZ 
 
Na osnovi ocene Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko R Slovenije je 
ocenjeno, da predstavlja področje, kjer se na površini 25 km pojavljajo  plazovi, 
podori ali usadi povprečno v času dveh do deset let na območju naslednjih naselij: 
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Bresternica, Gaj nad Mariborom, Razvanje, Srednje, Vodole, Vrhov Dol, Zgornji 
Slemen. Področje (25 km), kjer se lahko pojavijo plazovi vsako leto, sestavljajo 
naslednja območja naselij: Celestrina, Grušova, Hrenca, Kamnica, Košaki, Malečnik, 
Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Počehova, Rošpoh, Ruperče, Šober, Trčova, 
Vinarje, Za Kalvarijo. Z vidika sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
ogrožanja življenj prebivalcev navedenih naselij predstavljajo plazovi moteno 
prevoznost cesta in ogrožanje objektov. Avgusta 2009 je bilo na omenjenih področjih 
aktiviranih in evidentiranih več kot 80 primerov plazenja tal. V zadnjih 3 letih je 
evidentirano več kot 100 primerov plazenja zemljišča.  
V poročilu o posledicah neurja in plazenja tal ( avgust 2009) je SZRON zapisala: 
»pokazalo se je, da bi ustrezno  preventivno urejanje prostora zmanjšalo posledice 
obilnih padavin. Plazovi in usadi se pojavijo kot posledica potresa, eksplozij ali 
neustreznega odvoda meteornih in odpadnih voda. Če prvega in drugega ni možno 
predvideti, je urejanje odvoda meteornih voda možno planirati in izvajati. Žal se tega 
lastniki zemljišč zavejo šele ob nesreči, ko narasla voda poišče svojo pot«. 
Gradbene ukrepe urejanja odvoda meteornih voda, ki jih je pričel izvajati Urad za 
komunalo in njegov Režijski obrat že pozitivno vpliva na oceno poškodljivosti 
navedenega območja. 
 
2.4. V I S O K   S N E G 
 
Zastoje v prometu in s tem funkcioniranja vitalnih interesov mesta Maribor je 
pričakovati v primeru snežnih padavin nad 50 cm. V zadnjih 25 letih niso zabeležene 
takšne hidrometeorološke razmere, ki bi imele za posledico visok sneg. Čas 
nevšečnosti  na področju prometa in oskrbe lahko traja 2 do 3 dni  
 
2.5. M O Č A N   V E T E R  
 
25-letne analize vplivov vetrov na območju mesta določajo oceno neznatne stopnje 
ogroženosti. 
 
2.6. Ž L E D  
 
25-letne analize vremenskih vplivov na območju mesta določajo oceno neznatne 
stopnje ogroženosti.  
 
2.7. P O Z E B A 
 
25-letne analize vremenskih vplivov na območju mesta določajo oceno neznatne 
stopnje ogroženosti  

 
2.8. S U Š A 
 
25-letne analize vremenskih vplivov na območju mesta določajo oceno neznatne 
stopnje ogroženosti 
 
2.9. E P I D E M I J E 
 
Epidemiološka slika mesta Maribor in permanentno izvajani zdravstveni profilaktični 
ukrepi  preprečujejo možnost razvoja epidemioloških žariš~. Možno pa je pričakovati 
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razvoj le-teh v primeru naravnih nesreč (potres) ali nesreč, ki jih povzročajo izredno 
stanje in množična nasilja oziroma vojna, zato ni možno oceniti trenutne stopnje 
ogroženosti v elementih naravnih nesreč. 
Odkritje virusa ptičje gripe v Mariboru na lokaciji Koblarjevega zaliva v mesecu marcu 
2006 in izvajani ukrepi v sodelovanju z Veterinarsko službo RS, Državnim centrom za 
nadzor , Zavodom za zdravstveno varstvo RS in Maribor ter drugimi pristojnimi 
službami je opozoril na dejstvo, da je lahko vsak del ozemlja potencialno žarišče 
izbruha ptičje gripe in kot takšno zato tudi primerno preventivno obravnavano. Tudi 
hrušev ožig je že stalno prisoten v MOM. 
 
OGROŽENOST ZARADI DRUGIH NESREČ: 
 
2.10. NESREČE V CESTNEM, ŽELEZNIŠKRM IN ZRAČNEM PROMETU  
 
Mesto Maribor je veliko cestno in železniško vozlišče in ima letališče, “registrirano” za 
mednarodni potniški in tovorni promet. 
Skozi mesto vodijo ceste: I - LJ - MB - H; LJ - MB - A; CRO - MB - A; ceste 
regionalnega in lokalnega pomena.  
Kot vozlišče  železniškega prometa vodi proga iz Zidanega Mosta v  Maribor iz 
Maribora v Šentilj in Dravograd ( mednarodni promet ). 
 
Intenzivnost prometa, obseg nevarnih snovi in število nesreč, ki so zabeležena  v 
vsakodnevnem prometu na navedenih komunikacijah,pogojujejo visoko stopnjo 
ogroženosti.  
 
2.11. P O Ž A R 
 
Po stopnji požarne obremenitve in posledicah, ki bi nastale v primeru obsežnih 
površinskih požarov in možnosti prenosa požara razvrščamo industrijske predele 
Maribora v stopnjo največje požarne obremenitve.  Industrijske cone, ki so se v 
zadnjem obdobju preoblikovale v poslovno-industrijske cone- za katere je značilna 
izredna dinamika spreminjanja strukturnih deležev v lastniškem pogledu in še bolj v 
izredno hitri menjavi proizvodnega asortimana, predstavljajo novo in obsežno 
delovno področje, ki ga bo potrebno na dogovorjeni način spremljati in ocenjevati. 
Poslovno-industrijske cone obsegajo naslednje zaokrožena območja 
 

1. Meljski bazen, ki obsega celotno industrijo med železniško progo,  r. Dravo 
in Meljskim hribom; 

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

3. Industrijsko-poslovni kompleks me železniško progo, Cesto Proletarskih 
brigad, Jadransko in Tržaško cesto, do ceste, ki teče od Tržaške ceste do 
Ledine ( železniški vhod v Tam ); 

4. Industrijska cona Studenci,  
 

Novo nastale situacije na območju teh poslovno industrijskih con onemogočajo 
izvedbo klasifikacije požarne obremenitve na star način, za katerega je bila značilna 
velika koncentracija enovite proizvodnje- za kar danes ne moremo trditi. Tako je 
tekstilna industrija skoraj popolnoma prenehala z delovanjem, kovinsko predelovalna 
industrija pa v zmanjšanem obsegu in zahtevnosti del. 
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Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih kompleksih : 
 
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 ognjene 

varnosti objekta ali območja; 
· gostoto izgrajenosti, ki se prikazuje s procentom, ki izraža odnos  površine 

stanovanjskih objektov nasproti enote površine urbane strukture ;  
V povezavi procenta izgrajenosti z ruševinami in požari, ta procent ne bi smel na 
osnovi dosedanjih izkušenj prekoračiti na večjih površinah 20 %, z možnostjo, da se 
na manjših lokalnih urbanih enotah ta procent tolerira do 30 %.  Na osnovi 
dosedanjih izkušenj in spoznanj se pri 5% gostoti  izgrajenosti požar navadno ne širi 
z enega objekta na drugi. Pri 6-20% gostoti izgrajenosti se požar lahko razširi z 
enega objekta na drugi, a požarni vihar lahko nastane pri večjem % izgrajenosti kot je 
20 % izgrajenost s pogojem, da je v objektih več kot 45 % gorljivih snovi.  
 
Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih kompleksih mestnih četrti:  
 
Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih kompleksih mestni četrti je 
razdeljena na: 

1. večje zaokrožene rajone, kjer je zaradi gostote izgrajenosti stopnja požarne 
obremenitve največja; 

2. zaokrožene rajone, kjer je gostota in način izgradnje stanovanjskih objektov 
ter namembnost poslovnih kompleksov prilagojena potrebam lokalne 
skupnosti, pa je stopnja požarne obremenitve srednja; 

 
Večji zaokroženi rajoni, kjer je zaradi gostote izgrajenosti 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 Vlahoviča na Pobrežju; 
· Stanovanjsko naselje med Betnavsko cesto, Jadransko ulico in ulico 

Pariške komune; 
· Stanovanjski kompleksi med Strossmayerjevo ulico, r. Dravo in 

Gosposvedsko cesto; 
· Stanovanjski kompleks med ulico Veljka Vlahoviča, Železnikovo,  Šolsko in 

Zrkovsko cesto; 
· Stanovanjski predeli na Teznem med Ptujsko cesto, Janševo ulico,  

Štrekljevo in Ul. heroja Nandeta; 
· Območje ob trgovskem centru Interšpara in nekdanje kaznilnice.  

 
Srednja stopnja požarne obremenitve v zaokroženih rajonih, kjer je gostota in način 
izgradnje stanovanjskih objektov ter namembnost poslovnih kompleksov prilagojena 
potrebam lokalne skupnosti, v katerih prevladuje individualna gradnja ali pa 
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družbena, vendar je gostota zazidljivosti mala, višina objektov pa ne presega P+2 do 
P+4. Ti zaokroženi rajoni so : Kamnica, Razvanje, Bresternica, Brezje Limbuš         
Dogoše Pekre, Zrkovci, Radvanje 
Stopnja požarne obremenitve v stanovanjsko-poslovnih in gospodarskih kompleksih 
primestnih krajevnih skupnosti: Stopnja požarne obremenitve v omenjenih naseljih je 
individualno sicer velika, vendar ocenitev zaokrožene celote uvršča omenjena 
naselja v srednjo stopnjo požarne obremenitve. 
  
III. STANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI v MOM 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami MOM je po 1995 oz. ustanovitvi lokalne 
skupnosti Mesto Maribor organizirano  in uveljavili kot del enotnega  in celovitega  
sistema zaščite in reševanja v RS, ki deluje kot podsistem  nacionalne varnosti 
države, Njegove temeljne naloge so izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje 
pripravljenosti reševalnih sil, opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in 
nesrečah, zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst in obsega, neposredno 
odpravljanje posledic nesreč in ustvarjanje pogojev za trajno sanacijo.  

V državni pristojnosti je organiziranje opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
izgradnja in vzdrževanje telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture, 
izdelava načrtov zaščite in reševanja za posamezne nesreče velikega obsega ter 
izvajanje drugih nalog, ki so bistvene za delovanje sistema. Določene priprave za 
zaščito, reševanje in pomoč se izvajajo tudi na ravni regij (13), ki so geografsko 
zaključena območja, katerim je prilagojena upravna, strokovna in operativna 
organiziranost zmogljivosti ter sil za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč. Po 
ustanovitvi pokrajin bodo te zmogljivosti večinoma prenesene v pristojnost pokrajin. 
Upravljanje in vodenje sistema je izvedeno preko izvršilnih, predstavniških in 
poslovodnih organov, operativno pa preko poveljnikov in štabov Civilne zaščite, vodij 
reševalnih služb in drugih sestav ter vodij intervencij. Na morju reševanje vodi in 
usklajuje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v okviru katere deluje Nacionalni 
center za koordinacijo in reševanje na morju.  

Občina  samostojno organizirajo in pripravlja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na 
svojem območju, ocenjuje škodo kot tudi odpravlj posledice nesreč. Tudi sicer je 
težišče organiziranja in delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v občinah.  

MOM od 1995 gradi lasten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je  
normativno urejen  z določili  odloka  o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
MOM  ( MUV 9/96 ).    

3.1. Organiziranost gasilstva: 
 
Mestna občina Maribor je takoj po ustanovitvi 1995 pristopila k organiziranju javne 
gasilke službe po določilih nove republiške zakonodaje, ki ureja organizacijo lokalne 
samouprave, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in znotraj sistema 
javno gasilsko službo. 
Organizacija je normativno urejena v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Maribor ( MUV, št. 9/96 ) in sicer:  
»Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se  organizira javna gasilska 
služba mestne občine  Maribor, ki jo sestavljajo: 
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• poklicna gasilska enota Zavoda za zaščitno in požarno reševanje  Maribor; 
• operativne gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev (PGD) z območja 

mesta združene v gasilsko zvezo Maribor; 
Enote se organizirajo po določilih  meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot 
in se razvrstijo za potrebe gasilske službe v kategorije, kot jih določi župan. 
 
Javna gasilska služba mestne občine Maribor opravlja naloge zaščite, reševanja in 
pomoči po načrtih za zaščito in reševanja Mestne občine Maribor in poveljih 
poveljnika službe, ki ga je imoval župan.« 
Torej sestavljajo javno gasilko službo v Mestu Maribor poklicni in prostovoljni gasilci; 
enota Letališča Maribor  je po izločitvi iz MO MB izgubila status mestne javne službe. 
Vodenje službe je določeno kot sistem poveljevanja, ki zagotavlja enotnost vodenja, 
nadrejenost poveljevanja, odgovornost za vodenje priprav in reševalnih akcij; vse v 
funkciji zagotavljanja enotnosti javne službe, ki se opravlja poklicno ( 62 gasilcev ) in 
prostovoljno ( 11 enot PGD - 509 gasilcev ). Gasilska javna služba predstavlja 
temeljno organizirano reševalno silo mestnega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Posamezne enote delujejo znotraj sektorjev v požarnih okoliših; 
enote JZZPR delujejo na celotnem geografskem območju in širše in so v praksi 
strokovni nosilec delovanja enotne javne službe. 
Dosedanje povezovanje in sodelovanje poklicnih, prostovoljnih in dolžnostnih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč je uspešno in učinkovito pri izvajanju zaščite, reševanja 
in pomoči ob različnih vrstah nesreč. Ta povezanost, ki je pomembna značilnost  
sistema zaščite, reševanja in pomoči, bo treba krepiti tudi v prihodnje. 

iC  
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MINIMALNA MAKRO ORGANIZACIJA JAVNE GASILSKE SLUŽBE PO MERILIH 
VLADE 

 

SEKTOR ENOTA Kategorizac
ija 

Število 
operativcev 

Vozila   

  po po  po  sed
aj 

+ po merilih Sedaj Nad 
standard 

  mer. sklepu skl.      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CELOTNO JZZPR 
Maribor 

VII VII 42+ 62   GVC16/25,GV
C16/18, 

 

MESTO        GVC16/50,GV
C24/80 

 

        GVC16/50,VG
P-2, 

HTV-2,NC-
RFC11, 

ALK30,TK42, 

 

CENTER PGD  I III 32 42 10 GVC16/15, 
GVC24/50 

GVC16/25, 
GVC 24/50 

AL,HTV,PV
1 

I Maribor 
mesto 

     GVM-1 ALK, PV-1, 
GVM-1 

 

 PGD I III 32 52 20 GVC16/15, 
GVC 24/50, 

GVM-1 

GVC16/25, 
GVC16/25 

GVV-2 

GV-1,VM 

 Studenci       GVM-1  
 PGD I II 23 30 7 GVC 16/25, 

GVM-1 
GVC16/25 
GVGP-1 

GVC16/50 

 Kamnica       GV-1 GV-1 
TABOR PGD I III 32 38 6 GVC16/15, 

GVC24/50 
GVC16/25, 

GVGP-2 
AL, 

II Radvanje      GVM-1 ALK, GVM-1 GV-1 
 PGD I III 32 52 20 GVC16/15, 

GVC 24/50, 
GVM-1 

GVC16/25, 
GVC16/25 

GVV-2 

GV-1,VM 

 Razvanje       GVM-1, PV-1 GV-1 
 PGD I II 23 41 17 GVC 16/25, 

GVM-1 
GVC16/25, 
GVGP-1, 

PV-1 

 Pekre       GVM-1, PV-1  
POBREŽJE PGD I III 23 44 21 GVC16/15, 

GVC24/50 
GVC16/25, 
GVC16/25 

PV-1 

III Pobrežje      GVM-1 GVM-1, PV-1  
GVM-1 

HTV 

 PGD I II 23 34 11 GVC 16/25, 
GVM-1 

GVC16/25, 
GVM-1 

VM 

 Zrkovci I        
 PGD I II 23 34 11 GVC 16/25, 

GVM-1 
GVC16/25, 

GVM-1, 
GV-1 

 Brezje         
 PGD I II 23 32 9 GVC 16/25, GVC24/50, GV-1 
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GVM-1 GVM-1 
 Dogoše         
 PGD I II 23 72 49 GVC16/25, 

GVM-1 
GVC16/25, 
GVC16/50 

VM 

 Malečnik       GVM-1  
 
 

Članstvo PGD (stanje 31.12.2010) 
        
Številčno stanje članstva:      
        
Enota: Kat. Operativni Mladina in  Veterani** Ostali Skupaj:  
    člani* žene**   člani**    
PGD Brezje II. 34 44 6 0 84  
Pgd Dogoše II. 32 24 13 5 74  
Pgd Kamnica II. 30 31 3 1 65  
PGD Malečnik  II. 72 52 6 3 133  
PGD Maribor - mesto III. 42 16 24 5 87  
PGD Pekre II. 41 35 10 1 87  
PGD Pobrežje III. 44 20 22 4 90  
PGD Radvanje III. 38 32 11 4 85  
PGD Razvanje II. 29 32 8 6 75  
PGD Studenci III. 52 19 7 0 78  
PGD Zrkovci II. 34 15 2 1 52  
JZZPR Maribor VII. 62 0 0 0 62  
Skupno:   509 320 112 30 971  
        
* Podatki iz aplikacije Vulkan      
** Podatki iz operativnega poročila GZM      
*** Operativni poklicni gasilci JZZPR      
 
Opremljenost javne gasilske službe  z reševalno opremo je sicer zadovoljiva. 
8 PGD od 11 ima novo GVC 16/25 gasilsko vozilo. V letu 2011 bodo nova vozila 
dobili še ostala tri PGD ( Brezje, Dogoše in Zrkovci ). Podvozja za le ta so že 
nabavljena. Tudi program obnove GVC za poklicno enoto se zadovoljivo realizira.    
Zadovoljivo je stanje opremljenosti reševalcev z osebno zaščitno opremo. Zelo 
kakovostno je tudi vzdrževanje opreme in gasilskih domov. Potrebe se načrtujejo v 
dvigu standarda z opremo za tehnično reševanje in reševanje ob poplavah. Z 
realizacijo 1. faze obnove objekta doma reševalcev na lokaciji Proletarskih brigad, se 
je standard objekta in okolice ) bistveno posodobil ( nova parkirišča, protipotresna 
zaščita objekta, urejeni bivalni, poslovni prostori in učilnica JZZPR, nabavljena  nova 
računalniška in  komunikacijska oprema ).  
 
Z realizacijo 2. faze v letu 2011. bo to sodoben reševalni center poklicnih reševalnih 
sil MOM primerljiv z reševalnimi centri v EU. 
Velja ocena, da bo MOM dosegla predpisan standard opremljenosti Javne gasilske 
službe že do leta 2012, kar je po razvojnih programih v RS določeno za leto 2014. 
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Pripravljenost za ukrepanje JGS je zelo dobra. Sistem tihega alarmiranja deluje 
učinkovito. Analiza intervencijskega časa JGS od sprejema obvestila do ukrepanja je 
ustrezna normativom po Uredbi ( 5 -15 minut ) glede na oddaljenost od JZZPR.   
 
Neučinkovito deluje sistem alarmiranja JGS s povezanostjo javljalnikov 
stabilnih sistemov alarmiranja, v enoten sistem, ki ga gradi MOM pri poklicnih 
gasilcih,  saj so le ti povezani predvsem na centre varnostne službe oz. na 
njihove operativne centre. S tem se čas prenosa signala o požaru podaljšuje in 
ogroža učinkovitost dela JGS. 
 

3.2. Druge sile za zaščito, reševanje in pomoč 

 so organizirane kot sile MOM , le manjši del je organiziran v gospodarskih družbah, 
zavodih in drugih organizacijah.  

V enotah, službah in organih Civilne zaščite je bilo po dosedanjih merilih razporejenih 
okoli 474 pripadnikov. Vlada je sprejeta  nova merila za organiziranje enot in služb 
Civilne zaščite s katerimi se bo bistveno zmanjšalo število pripadnikov Civilne 
zaščite, nadaljevala specializacija enot in zlasti vzpostavile tiste službe in enote, ki jih 
ne morejo zagotoviti poklicne ali prostovoljne reševalne enote 

Reševanje v gorah in zahtevnih terenskih razmerah izvaja Gorska reševalna služba – 
reševalna postaja Maribor   kot javna služba na ravni države. Vzpostavljeno je 
načrtno usposabljanje, opremljanje in delovanje, ki ga sofinancira  država in MOM.  

Reševanje iz vode kot javno službo na območju regije izvaja Podvodna reševalna 
služba pri JZZPR Podvodno reševalna služba je organizirana kot reševalno društvo 
pri Potapljaški zvezi RS. Delovanje društva  vodi in financira JZZPR. 

Društvo reševalnih psov Maribor REPS je vključeno v Zvezo društev vodnikov 
reševalnih psov RS in  zagotavlja reševalne pse za različne naloge zaščite, 
reševanja in pomoči. V sistem MOM so vključeni še potapljači društva H2O, člani 
Raft kluba MB, radioamaterji Radi kluba Maribor in lovci Lovskih družin. Vključitev 
navedenih prostovoljcev je določena s sklepom župana. 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje RK Maribor izvaja po Zakonu o Rdečem 
križu Slovenije javna pooblastila (izvaja pridobivanje krvodajalcev in organizira redne 
in izredne krvodajalske akcije, organizira tečaje in izpite iz prve pomoči, izvaja ukrepe 
zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah tre naloge obveščanja, 
evidentiranja in poizvedovanja za ljudmi – zagotavlja stike med pogrešanimi 
osebami), kot tudi druge programe, ki jih izvaja združenje kot temeljno poslanstvo: 
socialna dejavnost, varovanje in krepitev zdravja, delo z mladimi in prostovoljci, 
organiziranje zdravstvenega in socialnega letovanja otrok ter širjenje znanj o 
mednarodnem humanitarnem pravu.  
 
Humanitarno in drugo pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč izvaja tudi 
Nadškofijska karitas Maribor. 
 
Med poklicnimi reševalnimi službami je poleg gasilcev najpomembnejša služba 
nujne medicinske pomoči (NMP) kot del javnega zdravstva, katere zmogljivosti se 
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vzpostavljajo po novem organizacijskem konceptu vse od leta 1996 dalje 
(organiziranost je bila dopolnjena z novim pravilnikom l. 2008). Trenutno Služba NMP 
deluje v 62 zdravstvenih ustanovah (Zdravstveni domovi) na primarnem nivoju. 
Delovanje se deli po različnih stopnjah, od enote A, kjer izvaja NMP zdravnik s svojim 
vozilom, do prehospitalne enote (PHE), katere so v večjih središčih in imajo 
kadrovsko zasedbo: zdravnik, dipl. zdravstvenik in zdravstveni tehnik –voznik, Te 
enote so nosilci urgence in namenjen reševanju najtežjih intervencij bolnih ter 
poškodovanih na terenu. V RS deluje na ta način 16 enot, od tega imamo v Mariboru 
2,5 enoti. Prav tako je v vsakem času v državi na voljo še 31 ekip v manjših krajih z 
zdravnikom in 31 ekip nujnih reševalnih prevozov.  V primeru masovnih nezgod, je 
možno aktivirati tudi vozila in kader, ki izvaja ne nujne reševalne prevoze, kjer so na 
razpolago resursi za odvoze poškodovancev iz primarne lokacije v bolnišnično 
oskrbo.  

Usklajenost in povezanost službe in njenih posameznih delov z informacijsko 
komunikacijskimi sistemi ter uporabo drugih zmogljivosti v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za potrebe službe, je zelo različna. Številne 
zmogljivosti so še neizkoriščene in pogosto odvisne od razmer in možnosti 
posameznih zdravstvenih domov. Zelo neizenačena, v povprečju pa preskromna, je 
tudi pripravljenost zdravstvenih zmogljivosti na sekundarni ravni za sprejem večjega 
števila nenadno poškodovanih oziroma obolelih.  

Nujna medicinska pomoč v Mariboru deluje v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca in sicer kot organizacijska enota s sledečimi nalogami, ki so opredeljene in 
financirane po Splošnem dogovoru ZZZS: 

1. nujna medicinska pomoč na terenu, 
2. nujna medicinska pomoč  z motorjem, 
3. dežurna zdravniška služba, 
4. nujni reševalni prevozi, 
5. ne nujni reševalni prevozi. 
 

Območje delovanja službe je na geografskem področju MO Maribor in 11 okoliških 
občin, ki so zraven MO MB soustanoviteljice. Teren pokrivanja dejavnosti znaša 745 
km2, v slučaju večjih nezgod pa se geografski obseg poveča. Storitve nujne 
medicinske pomoči, dežurne službe in reševalnih prevozov nudimo skupno približno 
180 - 200.000 uporabnikom. 
Skupaj je v OE NMP   zaposlenih 87 operativnih izvajalcev NMP, od tega 17 
zdravnikov,  24 diplomiranih zdravstvenikov, 38 zdravstvenih tehnikov in 8 voznikov 
reševalcev. Delo v dežurni službi opravlja tudi veliko zdravnikov iz zavoda ter  
zasebnikov s koncesijo.  
Lokacija delovanja OE NMP je v prostorih JZZPR (Cesta proletarskih brigad 21), kjer 
se nahaja logistika, sprejem klicev ter dejavnosti nujnih in ne nujnih reševalnih 
prevozov.  
Prehospitalna enota ter ambulantni del dejavnosti se lokacijsko nahaja v UKC 
Maribor, kjer deluje dežurna ambulanta po urniku ter ambulanta za nujne primere 
neprekinjeno.  
Sprejem klica se izvaja v dispečerskem centru, kjer sta dve delovišči. Delovišče I. je 
namenjeno sprejemu klicev preko št. 112, delovišče II. pa klicem za dežurno 
zdravniško službo, informacije in svetovanje.  
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Delovišči sta opremljeni z enako tehnologijo kot ReCO 112, nahajata se na skupni 
lokaciji v JZZPR, kar pomeni integracijo obeh sistemov in s tem boljši in hitrejši odziv, 
koordinacijo dela in poveljevanje v sistemu masovnih nezgod.   
 
NMP Maribor ima za delo na terenu na voljo: 4 reanomobile, 3 nujna reševalna 
vozila,  5 reševalnih vozil, 2 SUV- specialni vozili za posredovanje zdravnika, 2 
osebni vozili ter 3 motorna kolesa. 
 
Integracija NMP v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poteka v 
Mariboru intenzivno že od preselitve službe na lokacijo JZZPR. V tem času se je 
izboljšalo sodelovanje med NMP in poklicno gasilsko enoto, izvedel se je sistem 
sodelovanja pri sprejemanju klicev preko ReCO 112, MO Maribor je omogočila NMP 
prikolico za reševanje v masovnih nesrečah, inštruktorji NMP so aktivno izobraževali 
sile zaščite in reševanja iz vsebin NMP, izvedle so se skupne vaje, od katerih je še 
posebej izstopala državna vaja Vlak 2005. 

Vse te aktivnosti uvrščajo sistem in organiziranost med uspešnejše v državi.  

PREGLED ŠTEVILA INTERVENCIJ REŠECVALNIH SIL AKTIVIRANIH IZ Re OiO 
v letih 2007-2010 

 
VRSTA DOGODKA ŠTEVILO 

v 2007 
ŠTEVILO 
V 2008 

ŠTEVILO 
v 2009 

ŠTEVILO  
v 2010 

POTRES 0 0 0 0 
POPLAVE 32 15 24 4 
PLAZOVI 3 6 12 4 
VISOK SNEG 28 2 28 4 
NEURJE 6 65 57 0 
MOČAN VETER 12 27 3 3 
TOČA 0 0 0 0 
UDRI STRELE 0 1 1 0 
SUŠA 16 0 0 0 
HUD MRAZ 0 0 0 0 
EPIDEMIJE,OKUŽBE 0 2 1 0 
NESREČE V C. PROMET 166 151 142 33 
NESREČE V ŽELEZ.P. 2 3 1 1 
NESREČE V ZRAČ.P. 2 0 1 0 
POŽARI V NARAVI 332 161 175 51 
POŽARI NA OBJEKTU 219 198 195 75 
POŽARI NA PROM.. SRED 76 58 66 27 
EKSPLOZIJE 1 1 2 2 
PORUŠIT. OBJEKTOV 2 4 3 0 
SPROŠČANJE PLINA  8 16 12 2 
NEVARNE SNOVI 55 50 41 22 
DELOVNE NESREČE 9 39 34 12 
NESREČE V GORAH 4 7 5 1 
NESREČE NA VODI 3 9 8 2 
NESREČE PRI ŠPORTU 2 1 10 0 
NESREČE NA VZPENJČI 1 0 2 1 
REŠEVANJE OBOL. OSEB. 0 1 0 0 
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ISKANJE POGREŠNIH 5 2 3 1 
DRUGO 237 258 336 216 
NEEKSPLODIRANA SR. 10 9 9 4 
MOTNJE V KOM.OSKRBI. 8 1 38 3 
SKUPAJ   1239 1087 1209 539 

 
Več kot 50% zmanjšanje števila izrednih dogodkov in  posledično intervencij 
reševalnih sil je razveseljiva ugotovitev, ki jo lahko pripišemo uspešnemu izvajanju 
preventive in sreči, da je narava bila prizanesljiva do našega območja.  
 

IV. TEMELJNI CILJI IN NALOGE VARSTVA IN NAČIN URESNIČEVANJA 
 
Na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne vire, so temeljni 
cilji v srednjeročnem obdobju do 2015, ki ga zajema ta program:  

– nadaljnje uveljavljanje stališča, da se pri sprejemanju normativnih, 
organizacijskih, tehničnih in drugih ureditev ali ukrepov v posamezni 
dejavnosti, načrtovanju uporabe prostora, graditvi objektov ter usmerjanju 
posameznih dejavnosti, upoštevajo preventivni ukrepi s katerimi se 
preprečuje nastanek nesreče oziroma zmanjša njene posledice, pri čemer bo 
posebna pozornost v vseh dejavnostih namenjena prilagajanju posledicam, 
ki jih povzročajo podnebne spremembe in globalizacija. 

– dopolniti in uskladiti mestni odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami s predpisi RS; na novo urediti sistem požarnega varstva v 
samostojnem poglavju; 

– reorganizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč na lokalni ravni ter v 
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, glede na sprejete 
nove normativne in druge rešitve, še posebej zmanjšanje sestave Civilne 
zaščite in povečanje njene specializacije, povečanje sposobnosti gasilske 
službe za posebej zahtevne intervencije, pri drugih reševalnih službah pa za 
odzivanje na sodobne vire ogrožanja.  

– nadaljevanje ukrepov in aktivnosti za izboljšanje splošne pripravljenosti na 
naravne in druge nesreče, ki jih povzročajo sodobni viri ogrožanja, podnebne 
spremembe, skrajševanje odzivnih časov in postopna uveljavitev standardov 
prihoda reševalcev na kraj nesreče; s tem namenom ureditev in vzpostavitev 
enotnega sistema aktiviranja reševalnih služb in neposredna povezanost 
javljalnikov požarov v enoten sistem MOM, ki bo voden iz centra poklicne 
gasilske službe v stalni pripravljenosti; 

– pričelo se bo s pripravami vzpostavitve izpostave JZZPR na levem bregu 
reke Drave v sodelovanju z enoto PGD Mesto z namenom zagotovitve cilja, 
da bo JGS v urbanem delu MOM zagotavljala intervencijski čas do 5 minut 
po sprejemu obvestila o požaru; 

– nadaljevanje dograjevanja reševalnega centra na Proletarskih brigadah 21 
po investicijskem programu, kot ga je določil MS; realizirati II fazo prenove-
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nadgradnja objekta in pričeti s trtjo fazo obnove-urediti garaž in skladišč 
reševalnih sil; 

– načrtno in koordinirano izvajanje vaj reševalnih sil po načrtih Z/R. 

– izboljševanja učinkovitosti in odzivnosti na sodobne vire ogrožanja ter več 
namenskosti uporabe različnih tehničnih in drugih sredstev ter opreme na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;  

– spodbujanje ukrepov in aktivnosti, ki širijo zavarovanje, spodbujajo 
preventivne ali zaščitne ukrepe in nadaljevanje programov za izboljšanje 
priprav na požare v naravnem okolju, za ukrepanje ob izbruhih nevarnih 
rastlinskih bolezni in škodljivcev, za ukrepanje ob nenadnem onesnaženju 
voda, za ukrepanje ob množičnih prometnih nesrečah in nesrečah v 
avtocestnih predorih ter ob vremenskih ujmah, posodabljanje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme  

– V skladu s temeljnimi cilji bomo na področju varstva pred požarom dosledno 
uveljavili obveznost, da gasilci razpolagajo s požarnimi načrti za požarno bolj 
ogrožene objekte in objekte v katerih se zbira večje število ljudi ter zagotovili 
redno letno usposabljanje za izvajanje evakuacije iz teh objektov, pri čemer 
bo prednost dana šolam oziroma objektom namenjenih za bivanje ali varstvo 
posebej ranljivih skupin prebivalstva.  

– .Iz vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pomenijo načrtovane 
spremembe organizacije in delovanja NMP v RS lažjo organizacijo in 
optimizacijo sistema: 

– V dispečerskih centrih bo s pomočjo sodobne tehnologije možno 
sistem zdravstva lažje integrirati v sistem ZIR. Vzpostavljen bo enoten 
koncept vodenja in poveljevanja v sistemu masovnih nesreč. Projekti 
prenove JZZPR in namera Ministrstva za zdravje  

– Povezava bolnišnic in terena bo prinesla pozitivni premik. Bodoči centri 
so lahko tudi nosilci delovanja zdravstva v izrednih razmerah, kar 
pomeni lažje usklajevanja vodenja, pregleda nad resursi možnih 
sprejemov, saj bodo vsi podatki stalno na razpolago v dispečerskih 
centrih. Izvajalci reševanja bodo imeli pregled nad obema področjema, 
kar je danes večkrat problem, saj teren nima podatkov o kapacitetah in 
možnostih bolnišnic. 

 
V.  PREVENTIVNI UKREPI IN ODGOVORNI IZVAJALCI: 

Pri dopolnjevanju ali spreminjanju sistemskih  predpisov  MOM, se bo v potrebnem 
obsegu uredilo enotno vodenje in izvajanje požarnega varstva oziroma upoštevalo 
preventivne ukrepe in dejavnosti z vidika učinkovitega izvajanja nalog gašenja 
požara z zmanjšanjem reakcijskih časov JGS. Noveliran bo odlok o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v MOM s poudarkom uskladitve s spremenjenimi 
predpisi RS in novim poglavjem » Požarna varnost«. 

Cilj preventive je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostna tveganja. Preventiva je 
usmerjena predvsem v vire ogrožanja. Njen namen je predvsem preprečiti nevarnost, 
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že obstoječe nevarnosti pa odstraniti ali vsaj zmanjšati. Temeljne preventivne ukrepe 
naj bi izvajala pristojni uradi MU MOM ter gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije. 
 
Preventivne ukrepe, ki jih določijo pristojni državni organi veljajo za vse v enotnem 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  je  potrebno za MO MB 
programsko razčleniti v razvojnih načrtih posameznih dejavnosti – UO MU in letnih  
programih, določenih v proračunu MO MB.  
 
Poletna neurja s točo, vodne ujme, zemeljski plazovi in druge naravne nesreče 
povzročijo v Sloveniji vsako leto škodo, ki v povprečju preseže 2% BDP. Tudi MO MB 
ni izvzeta od navedenih nesreč. Samo v letu 2009  je  Službi za zaščito, reševanje  in 
obrambno načrtovanje evidentirala več kot 100 lokacij oz. dogodka, ki so imeli  za 
posledico škodo v prostoru.  
 
Analize nesreč in popisi škod po enotni metodologiji URSZR opozarjajo na nizko 
stopnjo zavarovanosti premoženja fizičnih in pravnih oseb pred nesrečami 
MOM  bo morala v prihodnje več sredstev vlagati v preventivne dejavnosti in 
vzpodbujati fizične in pravne osebe, da bi sklenili premoženjsko zavarovanje pred 
nesrečami. 
 
Zavarovanje pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč se širi zelo počasi. Vzrokov 
za to je več in imajo različen pomen, zato jih kaže temeljito raziskati in v skladu z 
ugotovitvami pripraviti ukrepe za izboljšanje stanja. Pri tem je treba upoštevati 
izkušnje gospodarsko razvitih držav. 
 
Ocenjevanje škode 
 
Z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je določeno, da škodo, ki 
jo povzročijo naravne in druge nesreče, ocenjujejo državna in regijske komisije za 
ocenjevanje škode, ki jih ustanovi vlada. Vlada predpiše tudi metodologijo za 
ocenjevanje škode. Sanacijo škode izvajajo prizadete fizične in pravne osebe ter 
lokalne skupnosti in državni organi, v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
Dejanska praksa pri ocenjevanju škode nekoliko odstopa od veljavne zakonske 
ureditve. Škodo ocenjujejo občinske komisije, ki jih imenujejo župani. Pri ocenjevanju 
škode se  uporablja enotna metodologija; ki še ni v celoti izdelana. Posamezni 
naravni pojavi se opredeljujejo za naravne nesreče brez predhodne celovite analize 
podatkov, zasnovane na dolgoletnem spremljanju pojavov, zato v večini primerov 
ocene niso objektivne. 
Ocenjuje se tudi škoda, ki kod dogodek ni naravna ali druga nesreča v skladu s 
pojmom, kot ga določa zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
doktrina Vlade RS 
 
V obravnavanem obdobju se bo dopolnilo prostorske sestavine plana Republike 
Slovenije in drugih prostorskih načrtov z ukrepi za zaščito pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter zagotovilo redno dopolnjevanje in spremljanje izvajanja teh 
dokumentov, s temeljnim izhodiščem, da je prostorsko načrtovanje daleč 
najpomembnejši in tudi najcenejši instrument za prilagajanje dejavnosti in rabe 
prostora učinkom podnebnih sprememb oziroma za občutno zmanjšanje ranljivosti 



Program  varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  2011-2015 v MOM 23 

prostora pred temi spremembami. Prizadevali si bomo, da zlasti občine pri 
dopolnjevanju svojih občinskih prostorskih aktov strokovno in dosledno upoštevajo 
ogroženost in ranljivost svojega prostora. Treba je uveljaviti spoštovanje prostorskih, 
urbanističnih in tehničnih standardov ter pri načrtovanju in graditvi objektov 
uporabljati take izvedbene in arhitekturne rešitve, ki so strokovno utemeljene in 
preizkušene, kot najbolj zanesljive za kljubovanje naravnim ujmam.  

Vzpostavljati se bo začel celovit informacijski sistem reševalnih sil MOM za 
spremljanje vodenja priprav in delovanja v sistemu VNDN V MOM.  

Izkoristek kadrovskega potenciala NMP, ki ima velik nabor inštruktorjev različnih 
specialnosti bo  uporabljen  v edukacijske namene iz vsebin PP in NMP za strukture, 
ki delujejo v okviru CZ MO Maribor (gasilci, GRS, vodniki službenih psov).  

Dopolnjena bodo materialni sredstev za delovanje NMP v izrednih razmerah 
(prikolica za masovne nezgode)  in modernizacija sredstev zvez, ki so trenutno 
največji problem na področju NMP.  

Potrebno bo usklajevanje II. Faze obnove JZZPR in izgradnje dispečerskega centra 
NMP.  Prav tako ima MO Maribor kot največja ustanoviteljica ključno vlogo pri 
združevanju terenske urgentne službe s službo v bolnišnici.  

IV. RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI REŠEVALNIH  SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN  
POMOČ 

Uveljavljena bo nadaljnja poenostavitev načrtovanja na vseh ravneh s težiščem, da 
morajo biti pri temeljnih načrtih razdelani predvsem koncepti zaščite in reševanja pri 
odzivanju na posamezne nesreče, izpopolnjeni postopki obveščanja in izmenjave 
podatkov med izvajalci, načrtovane rešitve za izvajanje ključnih nalog pa usklajene 
med izvajalci in različnimi ravnmi načrtovanja. Razširiti bo treba možnost načrtovanja 
samo posameznih nalog ali ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. in združitev 
posameznih sklopov načrta za potrebe različnih nesreč. 

Načrti zaščite in reševanja bodo posodobljeni in aktualizirani, saj morajo v večji meri 
upoštevati nove okoljske probleme, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. 
Poseben poudarek bo načrtovanju  za množične prometne nesreče ter za nesreče v 
avtocestnih predorih.  

Načrti zaščite in reševanja ob pojavu bolezni velikega števila živali bodo razširjeni na 
vse bolezni živali, pri katerih se uporablja podoben koncept zaščite in reševanja.  

Nadaljevale se bodo aktivnosti za dopolnjevanje državnega načrta za primer 
pandemije ter razdelavo nalog iz načrta po dejavnostih in izvajalcih.  

Posebna skrb bo posvečena nadaljevanju izpopolnjevanja priprav v javnem 
zdravstvu za zagotovitev pogojev za sprejem večjega števila poškodovanih ali 
obolelih v zelo kratkem času.  

MOM  bo v kar največji meri svoje načrte uskladile s temeljnimi načrti zaščite in 
reševanja, ki so izdelani za določene nesreče na ravni države in regije. Prednostno 
bo dopolnila svoje načrte zaščite in reševanja za nesreče, ki lahko nastanejo pri 
zavezancih Seveso II direktive, ki obratujejo na  območju MOM ( Plinarna Maribor ). 
Izdelan bo načrt za primer letalske nesreče in masovne nesreče v cestnem prometu.  
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Zaloge materialnih sredstev  

V okviru občinskih  rezerv za primer naravnih in drugih nesreč se bo nadaljevalo 
povečevanje opreme in sredstev za zagotavljanje začasne nastanitve v stacionarnih 
objektih tako, da bo omogočena nastanitev za okoli 1.000 oseb. obnovljene in 
nadomeščene bodo obstoječe kontejnerske zmogljivosti za začasno nastanitev ter 
izvršen dokup zmogljivosti (bivalniki, prikolice in podobno).  

Dokupljeni bodo agregati in drugi pogonski sklopi za pomoč ob vremenskih ujmah 
kmetijam, individualnim stanovanjskim objektom in za druge potrebe. Postopoma se 
bodo oblikovale rezerve rešilnih jopičev, škornjev in druge opreme za reševanje iz 
vode in na vodi, kolikor te opreme ne bo mogoče zagotoviti v okviru programov 
požarnega sklada. Povečane bodo zaloge in vrste potrošnih sredstev za začasno 
pokrivanje objektov, dekontaminacijo, gašenje in podobno. Povečane bodo rezerve 
potrošnih sredstev za primer visokih voda in poplav (vreče za protipoplavne nasipe in 
drugo). Nabavljena bo visoko zmogljiva mobilna vodna črpalka. 

V. SMERNICE ZA ORGANIZIRANJE IN RAZVOJ SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ: 

5.1 Splošno  

V prvih treh letih srednjeročnega obdobja, ki ga zajema ta program, bo izvršena na v 
MOM  reorganizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z novimi ali 
dopolnjenimi normativnimi in organizacijskimi rešitvami, ki bodo sprejete v letu 2011.  

Morebitnim spremembam v organizaciji lokalne samouprave na pokrajinski ravni se 
bo prilagodilo organe vodenja, sile in službe za zaščito, reševanje in pomoč ter 
organiziranost gasilske organizacije na pokrajinski ravni.  

Za tehnično reševanje bodo  sklenjena pogodbe z ustrezno gospodarsko družbo, ki 
ima potrebne tehnične in druge zmogljivosti, ki jih je mogoče uporabiti ob potresih, 
neurjih, zemeljskih plazovih in podobnih nesrečah.  

V sodelovanju z organizacijami socialnega varstva, zlasti centrom  za socialno delo in 
bo razdelan in uveljavljati se bo začel koncept celovitega, načrtnega in usklajenega 
nudenja socialne pomoči prizadetim ali ogroženim prebivalcem ob nesrečah zlasti v 
obdobju do vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje.  

Pri uveljavljanju novih organizacijskih rešitev se bo glede na ogroženost v občinah 
upoštevalo pri organizaciji reševalnih služb prednostni red popolnjevanja in 
vključevanja v zaščito, reševanje in pomoč tako, da bodo vključene najprej poklicne 
reševalne službe, nato prostovoljne in za naloge, ki jih te ne opravljajo, bodo 
organizirane enote in službe Civilne zaščite. Za določene naloge zlasti tehničnega 
reševanja bodo sklenjene pogodbe z ustreznimi gospodarskimi družbami. Te 
gospodarske družbe bodo izbrane  za večletno obdobje za opravljanje nujnih del, 
zlasti na infrastrukturi in objektih, ob naravnih in drugih nesrečah tako, da se bo od 
njih zahtevalo potrebne gradbene in druge zmogljivosti vključno z zmogljivostmi za 
popravilo streh in strešnih konstrukcij, začasno usposobitev poškodovanih objektov, 
prometnic in izvedbo drugih del za čim hitrejše vzpostavljanje osnovnih pogojev za 
življenje ob nesrečah. Z reševalnimi službami, ki delujejo na ravni države oziroma 
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zagotavljajo določene zmogljivosti za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se bodo 
namesto enoletnih sklenile pogodbe za nedoločen čas.  

V celotnem srednjeročnem obdobju se pričakuje, da bo država ustrezneje uredila 
status prostovoljnih reševalcev, zlasti v odnosu do delodajalcev ter stimulirala tiste, ki 
zaposlujejo prostovoljne reševalce. Pri dopolnjevanju področne zakonodaje bodo 
ponovno proučene možnosti za ustrezno stimuliranje delodajalcev, ki zaposlujejo 
prostovoljne reševalce, še posebej na zavarovalniškem, socialnem, davčnem in 
drugih področjih. Tudi pri določanju in izvajanju ukrepov za ohranjanje delovnih mest 
v razmerah gospodarske recesije, se bo proučilo možnosti, da se kot eden o kriterijev 
upošteva delovanje delavcev kot prostovoljnih reševalcev ter ohranja delovna mesta 
gasilcev v poklicnih teritorialnih enotah oziroma v gasilskih in drugih službah 
gospodarskih družb. Ponovno bodo proučene rešitve, ki jih uporabljajo druge države 
za stimuliranje prostovoljnega dela z različnimi nadomestili, nagradami, zavarovanji 
in drugimi oblikami z namenom, da se jih uveljavi tudi na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami neposredno ali v okviru ustreznejšega urejanja 
prostovoljnega dela v naši državi.  

MOM bo v skladu  z republiškim programom spodbujala dolgoročno združevanje in 
razvoj prostorskih, tehničnih, logističnih in drugih zmogljivosti gasilcev, nujne 
medicinske pomoči, Civilne zaščite, in drugih reševalnih služb na skupni lokacij 
Proletarskih brigad 21, kjer je končana 1. faza obnove reševalnega centra in kjer se 
pripravlja razpis za drugo fazo ter pričakuje aktivnost ministrstva za zdravstvo za 
izgradnjo potrebnih kapacitet službe nujne medicinske pomoči  oziroma skupnih 
objektih zaradi povečevanja racionalnosti, učinkovitosti pa tudi hitrejše odzivnosti na 
različne vrste nesreč.  

5. 2 Razvoj posameznih sil za zaščito, reševanje in pomoč  

5.2.1. Civilna zaščita  

Izvedena bo reorganizacija občinskih enot Civilne zaščite tako, da se nova 
predpisana organizacijska merila in dejanske potrebe glede na prostovoljni potencial 
reševalnih enot in Javne gasilske službe. Predvidoma skupno število pripadnikov ne 
bo preseglo 100 obveznikov..Izvršena bo  reorganizacija enote Civilne zaščite za 
hitre reševalne intervencije tako, da se bodo povečale njene zmogljivosti in 
operativna pripravljenost tudi s vključitvijo potenciala režijskega obrata.   

5..2.2 Gasilska javna služba  

V prvih dveh letih po sprejemu tega programa bo izvedena prilagoditev 
organiziranosti opravljanja javne gasilske službe spremembam v kategorizaciji 
gasilskih enot. Posebna skrb bo posvečena tudi vključevanju članov industrijskih 
prostovoljnih gasilskih društev, katerih delovanje zamira oziroma zmanjševanju 
negativnih posledic na požarno varnost v okoljih kjer je delovalo tako društvo. 
Gasilska organizacija bo v skladu s tem programom izdelala načrte opremljanja v 
celotnem srednjeročnem obdobju in upoštevala s predpisi podaljšane roke do 2014 
za zagotovitev najpomembnejše gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sprejelo in 
postopoma se bo uveljavilo standarde požarnega pokrivanja in določilo čase 
prihodov gasilcev na kraj nesreče. Uveljavil se bo enotni sistem javljanja požarov in 
vodenja ter izvajanja ukrepov enotnega požarnega varstva v MOM.   
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Pri razvoju zmogljivosti se bo postopno zagotovilo potrebno opremo za izvajanje 
radiološke, kemijske in biološke dekontaminacije poškodovanih predvidoma pri 
gasilskih enotah v Mariboru, Ljubljani, Novem mestu in Kopru. Nadaljevalo se bo 
opremljanje in zagotovila usposobljenost z načrti določenih gasilskih enot za 
posredovanje ob nesrečah v daljših avtocestnih predorih vključno s predorom 
Cenkova in gasilskih enot vzdolž avtocest v primeru množičnih prometnih nesreč. Pri 
usmerjanju priprav oziroma opremljenosti za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči 
ob prometnih nesrečah, se bo posebej obravnavalo specifične zahteve za izvajanje 
intervencij na avtocesti  

V letu 2011  bo končan program obnove gasilskih vozil pri prostovoljnih enotah JGS 
do 2012-13 pa tudi pri poklicni enoti. Republiško določen rok 2014 .bomo v celoti 
realizirali 2 leti prej, kar je za velikost javne službe vzpodbudno, saj bo možno prej 
usmeriti razvoj službe v nabavo opreme za tehnično reševanje, RBK ukrepanje  in 
osebno zaščito reševalcev oz. bo načrtovan standard splošne reševalne službe 
dosežen že v tem programskem obdobju obdobju. 

Načrt zamenjave gasilskih vozil v JZZPR Maribor  za razvojno obdobje 2010 - 2015.  
 
Zap. 
Št. 

Znamka + tip Vrsta Letnik Opomba 

1.  Kia Sportage PV1 2005 Zamenjava 2014 – 2015 

2.  Iveco - Bronto HD 42 ZD 42 1999 Zamenjava 2019 – 2023 

3.  Iveco Trakker 270 GVC 16/25 2005 Zamenjava 2011 - 2012 

4.  Mercedes Atego GVC 24/50 2009 Zamenjava 2019 – 2020 

5.  Man 280 LE GVC 16/25 2001 Zamenjava 2012 – 2013 

6.  Mercedes Sprinter TV1 2000 Zamenjava 2013 – 2014 

7.  Iveco Trakker 480 
 

GVC 40/80 2005 Zamenjava 2010 -2011 ( izdelava 
dveh vozil GVC 8000 litrov vode in 

ločeno prah in co2) 
8.  Unimog VGP-2 1994 Zamenjava 2014 – 2015 

9.  Tam 150 GV2 - PV 1989 v izvajanju 2011 - potapljač 

10.  Renault  Master GV1 - orodno 2006 Zamenjava 2014 – 2015 

11.  Renault Maskot TV1D 2004 Zamenjava 2015 – 2016 

12.  Mercedes 1113 TV2D 1989 v izvajanju 2011 - RBK 

13.  Renault Trafic TV1 – novi 1989 Zamenjava 2010 – 2011 

14.  Renault Master GV1 - moštvo 2006 Zamenjava 2010 - 2011 

15.  VW Transporter GV1- moštvo 2004 Zamenjava 2014 - 2015 

16.  Tam 190 T 15 GVC 24 / 50 1996 Zamenjava 2012 - 2013 

17.  Tam 130 T 10 GV-V1 (16/25) 1995           Zamenjava 2012 - 2013 

18.  Mercedes GVC-TR novo 2011 v izvajanju 2011 – teh. reševanje 

 

5.2.3. Služba nujne medicinske pomoči 

V prihodnjem obdobju bo služba nujne medicinske pomoči posvetila veliko pozornost 
temeljnim usmeritvam pri posredovanju v primerih masovnih nesreč, ki obsegajo  čim 
višjo kakovost izvajanja oskrbe in obravnave pacientov,  permanentno 
strokovno izobraževanje zaposlenih iz področja masovnih nesreč,  strokovno 
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sodelovanje z ostalimi službami, ki so vključena v sistem reševanja in nadzor nad 
zasebnimi izvajalci reševalnih prevozov, ki so v primeru masovne nesreče lahko 
vključeni v sistem reševanja.  Služba bo v skladu s svojim programom prilagajala in 
dopolnjevala načrte posredovanja pri masovnih nesrečah ter obnavljala in 
dopolnjevala opremo za oskrbo in obravnavo večjega števila pacientov. Udeleževala 
se bo vseh urjenj in izobraževanj, ki zajemajo področje masovnih nesreč, prav tako 
pa bo spremljala strokovne smernice in izkušnje sorodnih služb iz tujine.  
 
Posebno pozornost se bo namenilo strokovnemu sodelovanju s službami, ki so 
neposredno udeležena in kompetentna za posredovanja pri masovnih nesrečah 
(gasilci, policija) in njihovem izobraževanju ter seznanjanju z razpoložljivimi sredstvi 
in opremo za reševanje. 
 
Nadaljevalo se bo obnavljanje in nabavljanje novih reševalnih vozil ter dopolnjevanje 
zaščitnih sredstev pri posredovanju v masovnih nesrečah.  

Služba nujne medicinske pomoči trenutno razpolaga s 16 vozili in 3 motornimi kolesi, 
ki so opremljena  z opremo za posredovanje v primeru masovnih nesreč. Prav tako 
razpolagamo s prikolico, v kateri se nahajajo sredstva in oprema za oskrbo 25 
pacientov. 

Seznam vozil nujne medicinske pomoči: 

ŠT. REG.ŠTEV. TIP VOZILA Dat. izdelave 
1 MB PHE-2 Mercedes Sprinter 2009 
2 MB PHE-1 Mercedes Sprinter 2007 
3 MB H3-006 Mercedes Sprinter 2000 
4 MB H3-285 Renault Master 2000 
5 MB KD-420 VW Transporter-D 2009 
6 MB H2-63R VW Transporter-D 2006 
7 MB V1-13N VW Transporter-D 2006 
8 MB A7-48Z VW Transporter-D 2006 
9 MB A7-47Z VW Transporter-D 2006 
10 MB T8-15D VW Transporter-D 2005 
11 MB L4-45A VW Transporter 2003 
12 MB D3-808 VW Transporter 2000 
13 MB H1-82G Mitsubishi Outlander 2008 
14 MB J2-04N Mitsubishi Outlander 2007 
15 MB M5-03A Renault Megane 2003 
16 MB S1-362 VW Golf  1,6 1998 

 

Seznam motornih koles nujne medicinske pomoči: 

ŠT. REG.ŠTEV. TIP VOZILA Dat. izdelave 
1. MB NMP  1 BMW 1150RT 2004 
2. MB NMP  2 BMW 650GS 2003 
3. MB NMP  3 BMW 1200RT 2006 
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5.2.4 Gorska reševalna služba  

Nadaljevalo se bo z načrtnim večletnim posodabljanjem in nadomeščanjem zaščitne 
in reševalne opreme in terenskih vozil. Zagotovljena bo pomoč tudi pri nabavi 
posebne opreme potrebne za reševanje ob nesrečah med prostočasnimi aktivnostmi 
kot je jadranje, in podobno, pri katerih posredujejo gorski reševalci. Omogočena bo 
nabava tudi opreme potrebne za reševanje iz visokih objektov, žičnic in drugih  
Reševalna postaja MB bo imela posebno vlogo v aktivnosti varovanja športne 
prireditve Univerzijade Maribor 2012. 

5.2.5 Podvodna reševalna služba  

Zagotovljena bo novo vozilo GVC PV, ki bo zamenjalo 22 let staro namensko vozilo. 
Vozilo je tehnično načrtovano tako, da zagotavlja celotno logistično podporo 
potapljaški enoti za ukrepanje na reki Dravi in njenih jezerih ter kanalu Drava. 
Razvojno bo potrebno načrtovati tudi nabavo plovila, ki bo omogočal intervencije na 
zaledenelih površinah jezer  r. Drave in jezerih v gramoznih jamah.    

5.2.6 Enote reševalcev z reševalnimi psi  

Nadaljevalo se bo sofinanciranje delovanja enote REPS tako, da bo ta posodobljena 
z opremo za intervencije na širšem prostoru in za večdnevno delo na terenu.   

5.2.7 Stacionariji, nastanitvene enote in ekipe za prvo pomoč  

V primeru naravnih in drugih nesreč je OZRK Maribor odgovoren za oskrbovanje in 
negovanje 100 poškodovanih in obolelih (izvajajo člani Stacionarija RKS Maribor), 
kjer imajo prednost posebno ogroženi prebivalci (nosečnice, matere z otroki, invalidi 
in starejše osebe), organizacija izrednih krvodajalskih akcij, izvedba dodatnih oblik 
usposabljanja članov in prebivalcev za nudenje prve pomoči, izvajanje službe za 
evidentiranje in iskanje pogrešanih ljudi in obnovo stikov, izvajanje psihosocialne 
pomoči in razdeljevanje materialne pomoči ljudem, ki potrebujejo pomoč,…. 
OZRK Maribor bo izvedlo usposabljanje članov gasilskih operativnih enot za izvajanje 
prev pomoči v obravnavanem srednjeročnem obdobju tako, da bodo pri vsaki 
operativni enoti usposobljena trojka za prvo pomoč, pri drugih prostovoljnih društvih, 
ki osdelujejo v sistemu zaščite , reševanja in pomoči v Mariboru pa člani ekipa prve 
pomoči (ekipo sestavlja 6 članov).    
 

5.2.8 Druge nevladne organizacije  

Nadaljevalo se bo sodelovanje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki se v 
skladu s sklepom župana vključujejo v zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in 
drugih nesrečah. Radioamaterji bodo zagotovili rezervne komunikacijske povezave 
za organe vodenja zaščite, reševanja in pomoči in upravljanje z občinsko radijsko 
frekvenco oz. repetitorjem, ki bo preseljen z dosedanje lokacije na Urban. V MOM  se 
bo spodbujalo vključevanje reševalnih služb in sestav, ki jih organizirajo nevladne 
organizacije, v lokalne sile za zaščito, reševanje in pomoč, pri čemer pa ne bi smelo 
prihajati do prekrivanja nalog, ki se izključujejo in ki jih ima posamezna služba v 
občini. 

 5.2.9 Enote lovskih družin: 



Program  varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  2011-2015 v MOM 29 

Bodo, po izvedbi dopolnilnih oblik usposabljanj ( PMP ), še bolj organizirano 
vključeno v sistem za primer masovnih nesreč in delovanj začasnih 
evakosprejemnikov. 

 

5.2.10 prva pomoč  

Nadaljevalo se bo aktivnosti za načrtnejšo širšo in celovitejšo podporo službi nujne 
medicinske pomoči ob masovnih nesrečah z usposabljanjem reševalcev nevladnih 
organizacij in opremljanjem le teh z novo tipiziranimi torbicami za prvo pomoč. 
Zaključen bo program » v vsako novo GVC 16/25 « kot del obvezne opreme vključiti 
polavtomatski defibrilator. ( trenutno opremljeno 5 GVC PGD in 1 GVC JZZPR )   

 

VII. USMERITVE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

.Ob programih, ki jih organizira in izvaja gasilska zveza Maribor, bo SZRON v 
sodelovanju z OO RK Maribor organizirala usposabljanje reševalcev po programu za 
PP. Vsako leto se bo izvedla občinska vaja po enem občinskem načrt. Nadaljevalo 
se bo z izvajanjem načrtov evakuacij javnih zavodov v šolstvu in vrtcih v sodelovanju 
s PGD  v mesecu požarnega varstva.  

 

VII. ODPRAVLJANJE POSLEDIC NESREČ TER ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH 
IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 

Uveljavljale se bodo državne usmeritve, ki določajo: 

»Na podlagi dosedanjih izkušenj pri odpravljanju posledic nesreč po osamosvojitvi 
države in po vključitvi v Evropsko unijo, bo proučena možnost uveljavitve enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti pri odpravljanju posledic naravnih in 
drugih nesreč.  

Zato se bo država nadaljevala aktivnosti za izpopolnitev metodologije za ocenjevanje 
škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče pri katerih je mogoče zagotoviti 
državno pomoč in pri tem upoštevalo rešitve, ki veljajo v Evropski uniji. Prednostno 
se bo razvijalo informacijsko podporo sistema ocenjevanja škode v kmetijstvu in na 
stvareh, vključno z ocenjevanjem škode na objektih in območjih kulturne dediščine, 
zlasti pa usposobilo občinske in druge komisije za ocenjevanje škode ter uvedlo 
sistem izdajanja potrdil o usposobljenosti cenilcev na vseh ravneh. Škoda, pri odpravi 
katere ni mogoče uporabiti državne pomoči, se praviloma ne bo ocenjevala.  

Izdelana bodo merila in pogoji za nudenje državne pomoči po vrstah, ukrepih in višini 
ob različnih nesrečah, ki bodo zagotavljala enako obravnavo fizičnih in pravnih oseb 
ob različnih vrstah nesreč. Pri tem državna pomoč ne bi smela povečevati 
socializacije rizikov, ki se jih lahko zavaruje oziroma ne bi smela biti dodeljena v 
primerih nezakonitih ali nepravilnih ravnanj ali opustitev oškodovancev, ki vplivajo na 
nastanek škode oziroma povečajo obseg škode ob nesreči.  
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Proučena bo normativna in druga ureditev postopkov za urejanje tehnične, gradbene 
in druge dokumentacije za izvajanje neposredne sanacije pri odpravi posledic velikih 
nesreč in po potrebi bodo predlagane spremembe in dopolnitve, ki bodo poenostavile 
postopke zlasti pa skrajšale čas med nesrečo in začetkom izvajanja trajne sanacije in 
obenem zagotavljale racionalne in ekonomsko učinkovite ter sprejemljive rešitve. Ob 
večjih nesrečah v katerih bo nastala škoda na objektih, bo predvidoma uveljavljeno 
delovanje enotne svetovalne službe, ki bo olajšala odpravo nastalih posledic 
nesreče. V gozdarstvu bodo izdelani načrti sanacije za odpravljanje posledic 
naravnih ujm, požarov, nevarnih bolezni in škodljivcev gozdnega drevja v primerih, ko 
je prizadetih več občin in regij.«  

   

Zagotavljanje finančnih in drugih sredstev  

V obdobju do leta 2015, ki ga obsega ta program, se bodo zagotavljala sredstva za 
izvajanje temeljnih nalog zaščite, reševanja in pomoči določenih z Zakonom o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni, s ciljem, da se 
pripravljenost in  delovanje sistema ne zmanjšuje oz. slabša.  

REALIZACIJA 2003-2006,in 2007-20010  
SILA Z/R/P 2003 2004 2005 2006 03-06  

  1 2 3 4 5  
JZZPR 1,522,670 1,436,341 1,592,696 1.800.582 4,551,707  

MTS dela JZZPR            
obnove in vzdrževanje opreme            
investicije v gas. Vozila            
investicije v objekt            
požarna taksa            

11x PGD 235,575 191,932 313,879 280.956 741,386  
Vzdrž. objektov in opreme            
MTS priprav - GZ MOM            
MTS - delovanje PGD            
Požarna taksa            

skupaj JGS 1,758,245 1,628,273 1,906,575 2,081,538 5,293,093  
Druge sile 182,500 190,485 208,140 218,600 581,125  

skupaj sile Z/R MOM 1,940,745 1,818,758 2,114,715 2,300,138 5,874,218  
       

SILA Z/R/P 2007 2008 2009 2010 07-10  
  6 7 8 9 10  

JZZPR 1,823,638 2,370,572 2,482,854 3,316,105 9,993,169  
MTS dela JZZPR 1,649,620 1,934,770 2,199,838 2,199,838 7,984,066  
obnove in vzdrževanje opreme 39,643 119,000 96,627 96,627 351,897  
investicije v gas. Vozila 0 0 0 670,000 670,000  
investicije v objekt 0 99,398 7,817 253,420 360,635  
požarna taksa 134,375 217,404 178,572 96,220 626,571  

11x PGD 439,569 686,660 529,652 624,726 2,280,607  
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Vzdrž. objektov in opreme 116,842 170,830 170,830 170,830 629,332  
MTS priprav - GZ MOM 153,146 158,284 158,284 158,284 627,998  
MTS - delovanje PGD 105,574 127,935 127,935 127,935 489,379  
Požarna taksa 64,007 229,611 72,603 167,677 533,898  

skupaj JGS 2,263,207 3,057,232 3,012,506 3,940,831 12,273,776  
Druge sile 247,529 158,638 111,793 83,461 601,421  

skupaj sile  Z/R MOM 2,510,736 3,215,870 3,124,299 4024292 12,875,197  
PLAN 2011-2015 

SILA Z/R/P 2011 2012 2013 2014 2015 11-15 
  11 12 13 14 15 16 

JZZPR 3,752,504 3,300,465 2,702,838 3,702,838 3,705,838 17,164,483 
MTS dela JZZPR 2,199,838 2,199,838 2,199,838 2,199,838 2,199,838 10,999,190 
obnove in vzdrževanje opreme 96,627 96,627 296,000 296,000 296,000 1,081,254 
investicije v gas. Vozila 0 0 0 0 0   
investicije v objekt 1,050,000 800,000 0 1,000,000 1,000,000 3,850,000 
požarna taksa 406,039 204,000 207,000 207,000 210,000 1,234,039 

11x PGD 621,196 593,049 797,114 2,597,114 1,108,114 5,716,587 
Vzdrž. objektov in opreme 170,830 170,830 170,830 170,830 170,830 854,150 
MTS priprav - GZ MOM 158,284 158,284 158,284 158,284 158,284 791,420 
MTS - delovanje PGD 127,935 127,935 130,000 130,000 139,000 654,870 
Požarna taksa 164,147 136,000 138,000 138,000 140,000 716,147 
Izgradnja doma na levem bregu     200,000 2,000,000 500,000 2,700,000 
  621,196 593,049 797,114 2,597,114 1,108,114 5,716,587 

skupaj JGS 4,373,700 3,893,514 3,499,952 6,299,952 4,813,952 22,881,070 
Druge sile 136,000 136,000 136,000 150,000 155,000 713,000 

       
 

Najpomembnejši programi, ki se bodo izvajali v obravnavanem srednjeročnem 
obdobju v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje bodo:  

– dokončanje 2 faze obnove reševalnega centra na Proletarskih 
brigadah 26 in pričetek 3 faze – ureditev skladišč in garaž reševalnih 
sil MOM 

– obnova gasilskih vozil JGS ( PGD še 3, JZZPR še 5 ); 

– nabava muljne črpalke visokih kapacitet črpanja vode; 

– pričetek izgradnje gasilskega doma na levem bregu reke Drave in 
zagotovitev intervencijski čas JGS  in s tem gašenje začetnih požarov 
v času 5min po prejemu obvestila;  

– izgradnja enotne računalniške podpore JGS 

– nabava čolna-vozila za ukrepanje v plitkih vodah in na ledu – 
hovercraft.  



Program  varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  2011-2015 v MOM 32 

Za nadaljnje izpopolnjevanje in krepitev pripravljenosti in delovanja sil za zaščito, 
reševanje in pomoč bi morala v naslednjih letih ta sredstva postopoma naraščati, kar 
pa bo odvisno od splošnih gospodarskih razmer. V obravnavanem obdobju bo prišlo 
do delne razporeditve sredstev na državni ravni ob ustanovitvi pokrajin, ki bodo 
prevzele nekatere naloge, ki so sedaj v pristojnosti države.  

V celotnem srednjeročnem obdobju, ki ga zajema s to resolucijo določen nacionalni 
program, se bo prizadevalo, da se proračunska sredstva na državni in lokalni ravni za 
programe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ne zmanjšujejo, temveč se ti 
viri ustrezno povečajo tudi na podlagi prihodkov iz davka na nepremičnine, v okviru 
katerega se bo poiskalo možnosti za dodatne davčne obremenitve za območja večje 
požarne ali druge ogroženosti.  

Sredstva požarnega sklada na državni ravni bodo skupno zbrana v letu 2009 v višini 
6.962.800 eurov. Ocena je, da se ta sredstva v naslednjih letih ne bodo bistveno 
znižala in da bodo ostala na enaki ravni. Temeljnih meril za zbiranje, razdeljevanje in 
porabo sredstev požarne takse, se ne bo spreminjalo. Od skupnih sredstev požarne 
takse, bo 70 odstotkov, ki jih prejemajo občine, še naprej namenjenih investicijski 
porabi z namenom, da se načrtno nadaljuje s posodabljanjem in nadomeščanjem 
gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnega sklada na državni ravni 
pa se bodo namenjala tudi za zahtevnejšo in specialno opremo za delovanje 
gasilskih enot pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob določenih ali 
aktualnih vrstah nesreč.  

Nadaljevala se bodo prizadevanja, da se v sistemu financiranja občin določijo in 
upoštevajo merila zlasti glede ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ki 
vplivajo na obseg nalog in s tem tudi obveznosti občin pri financiranju nalog varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami iz občinske pristojnosti. Prednostno pa se bo 
poskušalo zagotoviti, da vse občine zagotavljajo v vsakem primeru sredstva za 
zdravstvene preglede, za nezgodno, zdravstveno, invalidsko in drugo zavarovanje, 
usposabljanje in osnovno delovanje gasilske in drugih reševalnih služb iz svoje 
pristojnosti.  

 

IX. URESNIČEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROGRAMA 

Uresničevanje tega programa bo neposredno zajeto v letnih programih in 
proračunskih dokumentih, ki jih potrjuje svet MOM. Za uresničevanje tega programa 
bo srbela MU MOM in SZRON. 

X. UVELJAVITEV PROGRAMA: 

Ta program začne veljati po sprejemu na MS in naslednji dan po objavi v MUV.  

 

Številka.: 8400-5/2011 

Datum: 22.02.2011 
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