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Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10 in 
21/18-ZNOrg), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni 
list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 189/20-ZFRO), 
6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1, 
23/19 IN 189/20-ZFRO) Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Sta-
tuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 18/14 in 12/2019) 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na 26. redni seji, dne 18. 
oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v  

Mestni občini Maribor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(namen odloka)

Ta odlok ureja organizacijo in varstvo ljudi, živali, premo-
ženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (v nadaljevanju: varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami) na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: 
občina) s ciljem preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in 
drugih posledic teh nesreč.

2. člen 
(sistem varstva pred nesrečami)

(1) Občina organizira sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v skladu z enotnim in celovitim sistemom var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slove-
nije.

(2) Občinski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, akti-
viranje, izvajanje, financiranje in nadzor ukrepov ter dejav-
nosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. člen 
(pristojnosti občine)

(1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na svojem območju.

(2) V občinski pristojnosti je:
- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v 

skladu s tem odlokom in zakoni;
- spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje pre-

bivalstva o pretečih nevarnostih;
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zašči-

te, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacij-
skim komunikacijskim sistemom;

- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševa-

nja;

- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 
zaščite;

- organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in 
pomoči na območju občine;

- določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in 
služb Civilne zaščite Mestne občine Maribor (v nadalje-
vanju: Civilna zaščita), ter drugih sil za zaščito, reševanje 
in pomoč v občini;

- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v pri-
meru naravnih in drugih nesreč;

- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zašči-
to, reševanje in pomoč v občini;

- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja 
in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo;

- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge ne-
sreče.

II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

4. člen 
(raziskovanje)

Občina po potrebi zagotavlja izdelavo študij varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, ki ogrožajo občino.

5. člen 
(programiranje)

(1) Predlog programa varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi in letnega načrta varstva občine pred naravnimi in drugimi 
nesrečami izdela pristojna služba občine za zaščito in reševa-
nje (v nadaljevanju: služba za zaščito, reševanje in obrambno 
načrtovanje), skladno z nacionalnim programom in letnim 
načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
sprejme mestni svet občine in je sestavni del proračuna.

(3) Letni načrt varstva občine pred naravnimi in drugimi nesre-
čami vsebuje:
- program usposabljanja,
- program vaj zaščite in reševanja,
- program nabave opreme in sredstev,
- program financiranja enot, služb, društev, ki izvajajo na-

loge zaščite in reševanja,
- program varstva občine pred požarom.

(4) Program varstva občine pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi vsebuje:
- sklepne ugotovitve ocen ogroženosti,
- smernice za razvojno delo,
- temeljne dolgoročne cilje,
- strategijo za doseganje dolgoročnih ciljev,
- naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- pregled preventivnih ukrepov in odgovornih izvajalcev,
- smernice za organiziranje sil in sredstev za zaščito, reše-

vanje in pomoč,
- smernice za usposabljanje sil zaščite in reševanja,
- programske naloge varstva pred požarom in varstva v 

prometu z nevarnimi snovmi,
- analizo finančnih obvez in možnosti,
- pomembnejša vlaganja na področju sistema varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami.



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	24	–	27.	10.	2021

9. člen 
(alarmiranje)

Alarmiranje se organizira kot enoten sistem javnega alarmira-
nja. Občina v sodelovanju z gasilsko organizacijo ter Regijskim 
centrom za obveščanje skrbi za seznanjenje občanov z znaki za 
alarmiranje.

10. člen 
(aktiviranje sil za zaščito in reševanje)

(1) Obveščanje in aktiviranje sil za zaščito in reševanje izvaja 
Regijski center za obveščanje Maribor.

(2) Postopki obveščanja in aktiviranja so sestavni del načrtov 
zaščite in reševanja.

IV. ZAŠČITNI UKREPI

11. člen 
(vrste zaščitnih ukrepov)

(1) Zaščitni ukrepi, ki se izvajajo v občini so:
- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukre-

pi;
- evakuacija;
- sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva;
- radiološka, kemijska in biološka zaščita;
- zaklanjanje;
- zaščita kulturne dediščine;
- zaščita pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

12. člen 
(prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi)
(1) Z uveljavljanjem prostorskih, urbanističnih, gradbenih in 

drugih tehničnih ukrepov pri načrtovanju in urejanju prosto-
ra ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se pre-
prečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in dru-
gih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč iz 
pristojnosti občine, skrbijo pristojne službe občinske uprave.

(2) Pristojni službe skrbijo, da je občinski prostorski plan, ob-
činski prostorski načrt ter prostorski izvedbeni akt, uskla-
jen z načrti zaščite in reševanja tako, da se omogoči zaščita, 
reševanje in pomoč.

(3) Župan določi, na predlog pristojne službe, dostopne poti 
za intervencijska vozila (intervencijske poti), na katerih je 
prepovedano parkiranje in ustavljanje z namenom, da se 
omogoči neoviran dostop intervencijskih vozil do objektov, 
kar uredi pristojen organ občinske uprave v okviru prome-
tne ureditve.

13. člen 
(evakuacija)

(1) Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, 
če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti.

(2) Evakuacijo odredi župan ali poveljnik Civilne zaščite. V 
omejenem obsegu lahko skladno z zakonom o gasilstvu od-
redi evakuacijo tudi vodja intervencije.

(3) Način in postopek evakuacije se določi v načrtih zaščite in 
reševanja oziroma z odločitvijo pristojnega organa.

(5) Sestavni del programa varstva občine pred naravnimi in 
drugimi nesrečami je program varstva pred požarom. Pre-
dlog programa varstva pred požarom izdelajo izvajalci jav-
ne gasilske službe v sodelovanju s službo za zaščito, reše-
vanje in obrambno načrtovanje.

6. člen 
(načrtovanje)

(1) Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah za območje občine temelji na oceni ogro-
ženosti.

(2) Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja sprejme 
župan.

(3) Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in 
usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanj-
šanje njihovih posledic, ter čim hitrejšo zagotovitev osnov-
nih pogojev za življenje ob nesreči.

(4) Načrti zaščite in reševanja občine se izdelajo za primere 
naravnih in drugih nesreč. Načrte zaščite in reševanje mo-
rajo izdelati tudi gospodarske družbe, zavodi in druge or-
ganizacije, ki na območju občine predstavljajo tveganje za 
zdravje ljudi in okolje.

III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE, ALARMIRANJE IN 
AKTIVIRANJE

7. člen 
(naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja)

(1) Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravlja 
občina v sodelovanju z Regijskim centrom za obveščanje 
Maribor.

(2) Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja so zlasti:
- zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zaščito, 

reševanje in pomoč;
- obveščanje, opazovanje in alarmiranje prebivalcev o pre-

tečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in 
vzajemno zaščito;

- posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju 
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napot-
kov za njihovo izvajanje;

- opravljanje drugih operativno - komunikacijskih nalog 
na zahtevo župana ali poveljnika Civilne zaščite.

8. člen 
(opazovanje in obveščanje)

(1) Podatke pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu cen-
tru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, 
društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.

(2) Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. 
št. 112), policijo (tel. št. 113) o nevarnosti naravne ali druge 
nesreče, ki jo opazi ali neposredno izve zanjo.

(3) Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za 
izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, zagotavlja občina sistem zvez, ki je 
skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	24	–	27.	10.	2021

- da se z adaptacijo ne zmanjša njihova zaščitna funkcija;
- da se sredstva od najemnin javnih zaklonišč uporabijo 

namensko za njihovo vzdrževanje;
- da se v najemni pogodbi za oddajo zaklonišč v začasno 

uporabo določi obveza in odgovornost za vzdrževanje 
zaklonišč,

- da vlogo upravljavca zaklonišč izvaja služba za zaščito, 
reševanje in obrambno načrtovanje, ki vodi javni posto-
pek oddaje v najem, ter nadzor na uporabo le teh.

(3) V času nevarnosti se zaklonišča uporabljajo po določilih 
načrtov zaščite in reševanja.

17. člen 
(zaščita naravne in kulturne dediščine)

(1) Zaščito naravne in kulturne dediščine organizira občina po 
določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnega 
občinskega urada za kulturo oziroma pristojne organizacije 
za varstvo naravne in kulturne dediščine.

(2) Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in dru-
gih nesrečah po potrebi sodelujejo ustrezne enote in službe 
Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito in 
reševanje.

18. člen 
(zaščita pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi)

(1) Na podlagi Ocene ogroženosti Mestne občine Maribor 
zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev (v nadaljevanju: 
NUS) in karte ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi 
NUS, je območje Mestne občine Maribor razdeljeno na 
tri stopnje ogroženosti glede na stopnjo verjetnosti najdbe 
NUS.

(2) Višja stopnja ogroženosti:
- višja stopnja verjetnosti najdbe NUS,
- potrebno je postopati po 15. členu Pravilnika o varstvu 

pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, 
št. 2/15),

- v primeru utemeljenega suma, da so na določenem ze-
mljišču, na katerem se bodo izvajala gradbena ali druga 
dela, NUS, lahko izvajalec od Uprave RS za zaščito in 
reševanje zahteva pregled zemljišča.

(3) Srednja stopnja ogroženosti:
- srednja stopnja verjetnosti najdbe NUS,
- potrebno je postopati po 15. členu Pravilnika o varstvu 

pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, 
št. 2/15),

- v primeru utemeljenega suma, da so na določenem ze-
mljišču, na katerem se bodo izvajala gradbena ali druga 
dela, NUS, lahko izvajalec od Uprave RS za zaščito in 
reševanje zahteva pregled zemljišča.

(4) Nižja stopnja ogroženosti:
- nižja stopnja verjetnosti najdbe NUS,
- potrebno je postopati po 15. členu Pravilnika o varstvu 

pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, 
št. 2/15),

- v primeru utemeljenega suma, da so na določenem ze-
mljišču, na katerem se bodo izvajala gradbena ali druga 
dela, NUS, lahko izvajalec od Uprave RS za zaščito in 
reševanje zahteva pregled zemljišča.

14. člen 
(sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev)

(1) Občina zagotovi zatočišča in nujno oskrbo občanom, ki so 
zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sred-
stev za preživljanje.

(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali upo-
rabniki stanovanjskih objektov, začasno sprejeti na stano-
vanje evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstav-
ka, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug  
način.

15. člen 
(radiološka, kemijska in biološka zaščita)

(1) Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe ter 
sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrskega, ke-
mičnega in biološkega orožja, drugih sredstev za množično 
uničevanje ter pred posledicami nesreč z nevarnimi snov-
mi.

(2) Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni 
javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu in skladiščenju 
živil, zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi ter 
varstvu in izobraževanju otrok, morajo na lastne stroške za-
gotoviti zaščitna sredstva in izvajati predpisane ukrepe za 
radiološko, kemijsko in biološko zaščito.

(3) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na ob-
močju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, pro-
izvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma 
kemikalije, morajo načrtovati in izvajati predpisane var-
nostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in ukrepe za 
zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi, živali in okolja ter 
izdelati oceno ogroženosti in načrt zaščite in reševanja, za 
nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki 
lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino 
ali okolje zunaj območja organizacije.

(4) Gospodarske družbe, zavodi, in druge organizacije iz 
prejšnjega odstavka morajo na lastne stroške vzpostavi-
ti in vzdrževati pripravljenost za ukrepanje, organizirati 
potrebne sile za reševanje in pomoč, zagotoviti obvešča-
nje in alarmiranje zaposlenih in okoliškega prebivalstva 
o nevarnostih ter sofinancirat sorazmeren del priprav 
lokalne skupnosti, glede na obseg in stopnjo ogroženo-
sti, ki jo povzroča njihova dejavnost, glede na določila v 
občinskih načrtih zaščite in reševanja v skladu z oceno  
ogroženosti.

(5) Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen 
koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z 
nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, posredujejo služ-
bi za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje podatke o 
virih tveganja za potrebe načrtovanja ukrepov ter reševanja 
in pomoči.

16. člen 
(zaklanjanje)

(1) Občina skrbi za gradnjo in vzdrževanje javnih zaklonišč na 
svojem območju.

(2) Zaklonišča se uporabljajo v miru za dejavnosti – druge na-
mene pod naslednjimi pogoji:
- da so ob nevarnosti pripravljena za osnovno uporabo v 

24 urah;
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22. člen 
(izvajalci nalog zaščite in reševanja)

Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
- javni zavodi, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomo-

či;
- javna gasilska služba;
- društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge 

zaščite, reševanja in pomoči;
- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izva-

jajo naloge zaščite, reševanja in pomoči;
- enote in službe civilne zaščite;
- pristojna služba občine za zaščito in reševanje.

1. JAVNI ZAVODI, KI IZVAJAJO NALOGE ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI

23. člen 
(osrednja enota zaščite, reševanja in pomoči)

(1) Osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v občini 
je Javni zavod Gasilska brigada Maribor (v nadaljevanju: 
Gasilska brigada), ki opravlja aktivnosti zaščite, reševanja 
in pomoči na celotnem območju občine.

(2) Gasilska brigada je osrednja gasilska enota za opravljanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči za katere je ustrezno 
opremljena in usposobljena.

(3) Občina skladno z letnim načrtom varstva pred požarom, 
Gasilski brigadi zagotovi sredstva za organiziranost, opre-
mljenost in usposobljenost.

24. člen 
(pogoji za delovanje Gasilske brigade Maribor)

Gasilska brigada opravlja svojo dejavnost v skladu z Odlo-
kom o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor.

25. člen 
(osrednja enota nujne medicinske pomoči)

(1) Osrednja enota za nujno medicinsko pomoč na območju 
občine je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (v 
nadaljevanju: ZD Maribor).

(2) ZD Maribor organizira službo nujne medicinske pomoči za 
nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva 
v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru narav-
nih in drugih nesreč.

(3) ZD Maribor skrbi za organiziranost, opremljenost in uspo-
sobljenost enot za nujno medicinsko pomoč.

2. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

26. člen 
(izvajalci gasilske javne službe)

(1) Izvajalci javne gasilske službe v občini so: enote Gasilske 
brigade in enote prostovoljnih gasilskih društev (v nada-
ljevanju: PGD): MariborPobrežje, Radvanje, Dogoše, Ma-
riborMesto, Zrkovci, MariborStudenci, Malečnik, Brezje, 
Pekre, Kamnica in Razvanje.

19. člen 
(razglasitev velike ali zelo velike požarne ogroženosti)

(1) Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v občini 
razglasi župan ali Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje.

(2) Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost 
naravnega okolja je kurjenje v naravnem okolju prepoveda-
no.

(3) Župan odredi na predlog javne gasilske službe organizacijo 
požarne straže ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti 
požarov v času razglašene zelo velike požarne ogroženosti 
naravnega okolja.

V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

20. člen 
(osebna in vzajemna zaščita)

(1) Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev 
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega 
premoženja in kulturne dediščine.

(2) Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob na-
ravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebival-
ci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, druge 
organizacije ter državni organi, ureja predpis Ministrstva za 
obrambo Republike Slovenije.

(3) Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so 
odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za 
zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito in reševanje.

VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

21. člen 
(naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 

nesrečah)
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 

v občini obsega:
- prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
- pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
- prvo veterinarsko pomoč,
- zaklanjanje,
- gašenje in reševanje ob požarih,
- reševanje iz ruševin, zemeljskih plazov,
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter eko-

loških in drugih nesrečah na reki,
- reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
- reševanje na vodi in iz vode,
- evakuacijo,
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob upo-

rabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja in sredstev 
za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snov-
mi,

- iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
- reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih 

oblikah množičnega nasilja,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
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- skrbi za izobraževanje in usposabljanje operativnih gasil-
cev, poveljniškega kadra in mladine ter njihovega zavaro-
vanja;

- izvaja administrativno tehnične naloge, vodi evidence o 
prostovoljnih operativnih gasilcih, materialno – tehničnih 
sredstvih ter opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi 
predpisi.

30. člen 
(pogodba o izvajanju javne gasilske službe)

S pogodbo o opravljanju javne gasilske službe se uredi obseg 
in način opravljanja javne gasilske službe, financiranje nalog, 
zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za ne izvrševanje po-
godbenih obveznosti, spremembe in prenehanje pogodbe.

31. člen 
(financiranje gasilstva)

Občina, na podlagi letnega načrta varstva pred požarom, za-
gotavlja sredstva za:
- redno delovanje gasilskih enot;
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opa-

zovanje, obveščanje in aktiviranje;
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
- izobraževanje in dopolnilno usposabljanje enot,
- obnovo in vzdrževanje gasilskih domov,
- zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bole-

zni;
- zdravstvene preglede gasilcev;
- povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog 

gasilstva;
- usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavno-

sti.

32. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja žu-
pan, izvaja pa ga služba za zaščito, reševanje in obrambno 
načrtovanje.

(2) O izvajanju nadzora se sestavi zapisnik.
(3) Kadar se ugotovi, da gasilska organizacija ne opravlja jav-

ne gasilske službe v skladu z zakoni, drugimi predpisi s tem 
odlokom, sklepom župana ali pogodbo, župan določi rok za 
odpravo pomanjkljivosti.

(4) V primeru, da gasilska organizacija pomanjkljivosti ne od-
pravi v roku, župan na predlog službe za zaščito, reševanje 
in obrambno načrtovanje, gasilski organizaciji opravljanje 
javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.

3. DRUŠTVA IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE, 
KI IZVAJAJO NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 

POMOČI

33. člen 
(društva in nevladne organizacije)

(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih 
nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja 

(2) Gasilka brigada opravlja javno gasilsko službo na območju 
celotne občine.

(3) Župan določi, katere prostovoljne gasilske enote opravljajo 
javno gasilsko službo na območju občine, njihova opera-
tivna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih 
enot ter organizacijo gasilstva in delovanje gasilskih enot v 
občini.

(4) Javna gasilska služba se povezuje v Gasilsko zvezo Mari-
bor (v nadaljevanju: GZ Maribor), ki je povezana v Gasil-
sko zvezo Slovenije.

27. člen 
(naloge izvajalcev javne gasilske službe)

(1) Izvajalci javne gasilske službe izvajajo predvsem naloge 
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva 
pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so 
ustrezno usposobljeni in opremljeni.

(2) Javna gasilska služba občine lahko deluje kot javna gasil-
ska služba izven območja občine po sklepu župana ali po-
veljnika Civilne zaščite.

28. člen 
(gasilsko poveljstvo in gasilski poveljnik občine)

(1) Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja 
operativnih gasilskih enot v občini je ustanovljeno gasilsko 
poveljstvo občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovolj-
nih in poklicnih gasilskih enot ter poveljniki gasilskih sek-
torjev na območju občine.

(2) Župan imenuje gasilskega poveljnika občine na predlog ga-
silskega poveljstva občine za obdobje petih (5) let.

(3) Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine 
in večje gasilske intervencije in je član štaba Civilne zaščite 
občine.

(4) Gasilsko poveljstvo občine v sodelovanju z GZ Maribor 
pripravi program varstva občine pred požarom, ki je sestav-
ni del programa varstva občine pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

(5) Gasilsko poveljstvo občine v sodelovanju z GZ Maribor 
pripravi letni načrt varstva občine pred požarom, ki je se-
stavni del letnega načrta varstva občine pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.

29. člen 
(naloge gasilske zveze)

Gasilska zveza opravlja organizacijske in strokovne naloge 
gasilstva, zlasti:
- sodeluje pri pripravi program varstva občine pred požarom;
- sodeluje pri pripravi letni načrt varstva pred požarom;
- pripravi predlog programa dela in finančnega načrta;
- pripravi predlog nabave opreme in investicijske nabave ga-

silsko tehnične opreme ter druga vlaganja;
- koordinira postopke vzdrževanja gasilske opreme in gasil-

skih domov;
- sodeluje s službo gasilske brigade pri izdelavi in dogra-

jevanju operativnih načrtov javne gasilske službe, ki so 
sestavni del občinskega načrta zaščite in reševanja ob  
požaru;
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(2) Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizaci-
jami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene občina 
pogodbo.

38. člen 
(izvajalci javnih služb)

(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki na 
območju občine opravljajo javno službo v času naravnih in 
drugih nesreč opravljajo določene operativne naloge zašči-
te, reševanja in pomoči.

(2) Občina na podlagi sklepa župana sklene z izvajalci javnih 
služb pogodbo, v kateri se uredi vsebina, obseg in način 
opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na obmo-
čju občine, odgovornost za zagotavljanje in vzdrževanje 
pripravljenosti ter način njihovega financiranja, predvsem 
tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost.

39. člen 
(nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči)

(1) Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 
opravlja župan, izvaja pa ga služba za zaščito, reševanje in 
obrambno načrtovanje.

(2) O izvajanju nadzora se sestavi zapisnik.

5. SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

40. člen 
(naloge pristojne službe občine za zaščito in reševanje)

(1) Pristojna služba za zaščito, reševanje in obrambno načrto-
vanje opravlja administrativno - strokovne naloge zaščite, 
reševanja in pomoči ter druge operativne naloge varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zadevajo ureja-
nje, priprave in delovanje sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami občine.

(2) Služba opravlja naslednje naloge:
- pripravlja predlog programa varstva občine pred narav-

nimi in drugimi nesrečami ter letni načrt varstva občine 
pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- izdeluje predlog dokumentov, s katerimi se določa organi-
zacija sistema in organizirajo sile Civilne zaščite občine;

- usmerja in nadzira delovanje javne gasilske službe ter 
Gasilske brigade;

- izdeluje predloge finančnih načrtov dejavnosti in analize 
porabe sredstev ter administrativne naloge za odbor za 
razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada;

- izvaja nadzorno funkcijo nad izvajalci sistema zaščite, 
reševanja in pomoči (predvsem nad javno gasilsko služ-
bo in pogodbeniki, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja 
in pomoči) v občini, zlasti nad izvajanjem in opravlja-
njem nalog, pripravljenostjo ter porabo javnih sredstev;

- skrbi za nabavo opreme za zaščito in reševanje;
- skrbi za skladišča z opremo za zaščito in reševanje:
- skrbi za vzdrževanje in upravljanje javnih zaklonišč na 

območju občine;
- evidentiranje in popis škode ob naravnih in drugih nesre-

čah;

in pomoči na podlagi sklepa župana in pogodbe o opravlja-
nju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka župan določi zlasti:
- vsebino, obseg in način opravljanja nalog,
- začetek izvajanja nalog,
- finančna sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje 

nalog,
- finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v 

primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 
zakonom,

- nadzor nad opravljanjem nalog.
(3) Obseg in način opravljanja nalog se določita v skladu z me-

rili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih 
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih 
določi Vlada RS.

34. člen 
(pogodba o izvajanju naloge zaščite, reševanja in pomoči)

S pogodbo o opravljanju naloge zaščite, reševanja in pomoči 
se uredi obseg in način opravljanja naloge zaščite, reševanja in 
pomoči, financiranje nalog, sankcije za neizvrševanje pogodbe-
nih obveznosti, spremembe in prenehanje pogodbe.

35. člen 
(financiranje naloge zaščite, reševanja in pomoči)

Občina na podlagi letnega načrta varstva občine pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, zagotavlja sredstva za opravljanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opre-
mljanje enot skladno z merili in potrebami.

36. člen 
(nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči)

(1) Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 
opravlja župan, izvaja pa ga služba za zaščito, reševanje in 
obrambno načrtovanje.

(2) O izvajanju nadzora se sestavi zapisnik.
(3) Kadar se ugotovi, da društvo ali nevladna organizacija ne 

opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z za-
koni, drugimi predpisi, s tem odlokom, sklepom župana ali 
pogodbo, župan določi rok za odpravo pomanjkljivosti.

(4) V primeru, da društvo ali nevladna organizacija pomanj-
kljivosti ne odpravi v roku, župan na predlog službe za 
zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, društvu ali ne-
vladni organizaciji odpove opravljanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči.

4. GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE 
ORGANIZACIJE, KI IZVAJAJO NALOGE ZAŠČITE, 

REŠEVANJA IN POMOČI

37. člen 
(gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije)

(1) Župan s sklepom določi gospodarske družbe, zavode in 
druge organizacije, ki imajo ustrezne kadre in sredstva za 
opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja 
in pomoči.
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VIII. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN VARNOSTI

44. člen 
(javni red in varnost)

Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na 
ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija. Pri nalogah 
ji v okviru svojih pristojnosti pomagata Medobčinska inšpekcija 
in Medobčinsko redarstvo, ki delujeta v okviru Skupne občinske 
uprave Maribor.

IX. AKTIVIRANJE

45. člen 
(aktiviranje sil Civilne zaščite)

(1) O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah na območju 
občine, odloča poveljnik Civilne zaščite.

(2) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje 
gasilskih enot, skladno z operativnim gasilskim načrtom 
občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in ak-
tiviranja gasilskih enot.

(3) Aktiviranje gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-
nizacij, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na 
območju občine, poteka skladno z načrti, izdelanimi za pri-
mer posamezne nesreče.

(4) Aktiviranje društev in drugih nevladnih organizacij, ki 
izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju 
občine, poteka skladno z načrti izdelanimi za primer posa-
mezne nesreče.

46. člen 
(pripravljenost sil)

(1) Občina zagotovi pogoje za izvedbo aktiviranja in mobiliza-
cije.

(2) Gasilka brigada in ZD Maribor zagotavljata 24-urno pri-
pravljenost, da se zagotovi prvi izvoz enot v predpisanem 
času po prejemu obvestila o nesreči.

(3) Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opra-
vljajo javno gasilsko službo na območju občine, morajo za-
gotoviti pripravljenost tako, da se zagotovi prvi izvoz enot 
v času, ki ga določajo merila za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot.

X. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE 
IN POMOČ

47. člen 
(imenovanje organov vodenja)

Župan imenuje poveljnika in najmanj enega namestnika po-
veljnika Civilne zaščite občine ter člane štaba Civilne zaščite 
Mestne občine Maribor na predlog Poveljnika Civilne zaščite (v 
nadaljevanju: člani štaba Civilne zaščite).

48. člen 
(poveljnik Civilne zaščite)

(1) Poveljnik Civilne zaščite operativno in strokovno vodi 
zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči v 
skladu z načrti zaščite in reševanja.

- sodelovanje pri odpravi posledic ob naravnih in drugih 
nesreč;

- opravlja operativne in druge naloge iz področja zaščite, 
reševanja in pomoči.

6. SKUPNA SLUŽBA CIVILNE ZAŠČITE

41. člen 
(naloge skupne službe civilne zaščite)

(1) Skupna služba civilne zaščite izvaja naslednje naloge civil-
ne zaščite za občine ustanoviteljice.

(2) Naloge civilne zaščite so:
- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v 

skladu z zakonodajo,
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zašči-

te, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko
- komunikacijskim sistemom,
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 

zaščite,
- organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju 

občine,
- določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite 

ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
- določanje in izvajanje programov usposabljanja občin-

skega pomena,
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševa-

nje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zašči-

to, reševanje in pomoč v občini,
- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja 

in pomoči v skladu z zakonodajo,
- druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljav-

nimi predpisi.

VII. ENOTE IN SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE

42. člen 
(enote in službe Civilne zaščite)

(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se orga-
nizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz po-
klicnih reševalnih služb, z izvajalci iz 33., 37. in 38. člena 
tega odloka ali so njihove zmogljivosti nezadostne glede na 
načrte zaščite in reševanja.

(2) Občina v skladu z načrti zaščite in reševanja ter ocenami 
ogroženosti, organizira enote in službe Civilne zaščite na 
podlagi kriterijev in določil Uredbe o organiziranju, opre-
mljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

(3) Organiziranje enot in služb Civilne zaščite iz prvega od-
stavka tega člena določi župan občine s sklepom ob upošte-
vanju meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
Civilne zaščite.

43. člen 
(financiranje Civilne zaščite)

Občina zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in uspo-
sabljanje enot in služb Civilne zaščite v skladu z merili in potrebami.
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- usmerjanje in izvajanje osebne in vzajemne zaščite pre-
bivalcev na območju mestne četrti in krajevne skupnosti 
ob naravnih in drugih nesrečah,

- usklajevanje zaščitnih ukrepov, organiziranje in izvajanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju mestne 
četrti in krajevne skupnosti v skladu z odločitvami vodje 
intervencije,

- pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali ob-
močij;

- obveščanje in vzdrževanje drugih stikov z organi vodenja 
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesre-
čah;

- opravljanje drugih nalog glede na njihove možnosti.

XI. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA 
ŽIVLJENJE

52. člen 
(zagotovitev osnovnih pogojev za življenje)

(1) Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo 
posledice naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnov-
nih pogojev za življenje.

(2) Pristojna služba za zaščito in reševanje ter pristojni uradi me-
stne uprave predlagajo županu prioritete glede uporabe sred-
stev proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje.

(3) Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in 
drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življe-
nje, se v skladu s predpisanim postopkom uporabijo sred-
stva proračunske rezerve mestne občine.

(4) Intervencija zaščite, reševanja in pomoči se zaključi, ko so 
zagotovljeni osnovni pogoji za življenje.

XII. POMOČ

53. člen 
(pomoč sosednjim občinam in sosednjim občinam drugih 

držav)
(1) Občina nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam 

v okviru svojih zmožnosti, če to zaprosi župan, poveljnik 
Civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje 
občine, kjer je prišlo do naravne ali druge nesreče in pod 
pogojem, da je zagotovljena nemotena intervencijska pri-
pravljenost na območju občine.

(2) Za pomoč občinam, s katerimi ima Mestna občina Maribor 
sklenjen dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči, 
se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.

(3) Občina nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam 
drugih držav v okviru svojih zmožnosti, če pomoč odobri 
župan in pod pogojem, da je zagotovljena nemotena inter-
vencijska pripravljenost na območju občine.

54. člen 
(pomoč iz sosednjih občin in sosednjih občin drugih držav)

Za pomoč v silah in sredstvih iz sosednjim občin in sosednjih 
občin drugih držav lahko zaprosita poveljnik Civilne zaščite ali 
župan.

(2) Poveljnik Civilne zaščite:
- vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč na območju 

občine;
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za za-

ščito, reševanje in pomoč na območju občine;
- za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in 

pomoči lahko določi vodjo intervencije;
- predlaga županu imenovanje članov občinskega štaba in 

poverjenikov civilne zaščite;
- daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delo-

vanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenje in 
predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in 
druge nesreče;

- preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za 
zaščito, reševanje in pomoč;

- sodeluje pri pripravi delovnih gradiv programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in letnih načrtov 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- sodeluje pri izdelavi delovnih osnutkov ocene ogroženo-
sti, načrtov za zaščito in reševanje in načrtov opremljanja 
sil zaščite in reševanja Mestne občine Maribor;

- skrbi za seznanitev štaba Civilne zaščite z načrti ZIR.
(3) Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.

49. člen 
(namestnik poveljnika Civilne zaščite)

(1) Župan imenuje najmanj enega namestnika poveljnika Ci-
vilne zaščite.

(2) Namestnik poveljnika ima v času odsotnosti poveljnika Ci-
vilne zaščite vse pristojnosti poveljnika Civilne zaščite in 
je za svoje delo odgovoren županu.

50. člen 
(štab Civilne zaščite)

(1) Štab Civilne zaščite Mestne občine Maribor (v nadaljeva-
nju: štab Civilne zaščite) se organizira za strokovno pomoč 
pri vodenju ter opravljanju drugih operativno strokovnih 
nalog zaščite, reševanja in pomoči.

(2) Delo štaba Civilne zaščite vodi poveljnik Civilne zaščite.
(3) Štab Civilne zaščite imenuje župan na predlog poveljnika 

Civilne zaščite.

51. člen 
(poverjeniki za Civilno zaščito)

(1) Poverjenike in namestnike poverjenikov za Civilno za-
ščito se imenuje za območje posamezne mestne četrti in 
krajevne skupnosti izmed občanov, ki imajo praviloma pre-
bivališče na območju ožjega delu občine, za katerega so  
imenovani.

(2) Poverjenike in namestnike poverjenikov za Civilno zašči-
to predlagajo sveti mestnih četrti in krajevnih skupnostih, 
imenuje jih župan.

(3) Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito 
imajo naslednje naloge:
- spremljanje razmer in opozarjanje na nevarnosti na ob-

močju mestne četrti in krajevne skupnosti in o tem obve-
ščajo poveljnika Civilne zaščite ali njegovega namestni-
ka;
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(2) Pristojna služba občine za zaščito in reševanje opravlja 
strokovno - tehnične, upravne, administrativne in operativ-
ne naloge za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ter vse 
ostale naloge določene v 40. členu tega odloka.

XIV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

57. člen 
(usposabljanje pripadnikov)

(1) Občina skrbi za usposobljenost pripadnikov Civilne zaščite 
skladno s predpisanimi programi usposabljanja v ta namen 
pripadnike napoti na uvajalna, temeljna in dopolnilna uspo-
sabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami v izobraževalni center Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje in druge ustanove.

(2) Občina organizira vaje Civilne zaščite občinskega pome-
na v skladu z veljavnimi predpisi ter na podlagi programa 
usposabljanja, ki je sestavni del letnega načrta varstva ob-
čine pred naravnimi in drugimi nesrečami.

58. člen 
(usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito)

Občina organizira kot neobvezne oblike usposabljanja ob-
čanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih 
ukrepov.

XIV. FINANCIRANJE

59. člen 
(splošni stroški)

Občina zagotavlja na podlagi letnega načrta varstva občine 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za:
- financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesre-

čami;
- organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov vode-

nja in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z 
merili;

- kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, 
premoženja in okolja.

60. člen 
(viri financiranja)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga organizi-
ra občina, se financira iz:
- proračuna občine;
- združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje dogo-

vorjenih skupnih nalog;
- sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organiza-

cij za sofinanciranje priprav mesta;
- namenskih sredstev požarnega sklada;
- zavarovalnin;
- dodeljenih sredstev iz proračuna Republike Slovenije;
- prostovoljnih prispevkov;
- mednarodne pomoči;
- drugih virov.

XIII. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI TER NALOGE OBČINSKE 

UPRAVE

55. člen 
(pristojnost župana)

Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
- skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programa in letne-

ga načrta varstva občine pred naravnimi in drugimi nesre-
čami;

- sprejema ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanje;
- imenuje poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite 

ter člane štaba za Civilno zaščito Mestne občine Maribor;
- imenuje gasilskega poveljnika občine na predlog gasilske-

ga poveljstva;
- določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje po-

sledic naravnih in drugih nesreč oziroma za izvajanje zašči-
tnih ukrepov;

- vodi naloge zaščite, reševanja in pomoči ter aktivnosti za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;

- zahteva pomoč širše skupnosti za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev 
za življenje;

- skrbi za obveščanje občanov in prebivalcev v občini o ne-
varnostih, stanju varstva in odrejenih zaščitnih ukrepih ter 
nalogah;

- določa gospodarskim družbam in drugim organizacijam, 
ki s svojo dejavnostjo ogrožajo delavce in okoliško prebi-
valstvo, da morajo organizirati lasten sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami oziroma sofinancirati so-
razmerni del priprav mestne skupnosti, glede na obseg in 
stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejavnost;

- sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči z izvajalci, ki so določeni za izvajanje nalog siste-
ma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- določa območje operativnih sektorjev in območja gospo-
darskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki se morajo 
povezati v organiziranju enote zaščite in reševanja;

- odreja izvajanje evakuacij ogroženih prebivalcev v skladu 
s pričakovano nevarnostjo oziroma ocenjenimi posledica-
mi nesreče oziroma ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči;

- potrjuje letne programe vaj in pregled pripravljenosti sil 
in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, letne programe 
usposabljanja štaba, enot in služb Civilne zaščite, katerih 
ustanovitelj je občina;

- sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi orga-
ni za izvajanje skupnih dogovorjenih ukrepov nalog zašči-
te, reševanja in pomoči;

- opravlja druge naloge določene s tem odlokom in zako-
nom.

56. člen 
(naloge mestne uprave)

(1) Uradi in službe občinske uprave ter skupne občinske upra-
ve opravljajo naloge za potrebe varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziro-
ma svoje pristojnosti.
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XV. POVRAČILO STROŠKOV

61. člen
(1) Fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike ma-

lomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukre-
panje in so v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške intervencije in zaščitnih ukrepov,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.

(2) V kolikor povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševa-
nja in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka, občina iz proraču-
na, sredstev proračunske rezerve in iz dodatnih sredstev, ki 
jih v ta namen odobri mestni svet oziroma župan v skladu s 
svojimi pristojnostmi.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
Akte, določene s tem odlokom, je potrebno izdati v roku ene-

ga leta po uveljavitvi tega odloka. Do izdaje aktov po tem odloku 
se še naprej uporabljajo obstoječi izdani akti.

63. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o var-

stvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Mari-
bor (MUV, št. 9/1996).

64. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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