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DOPOLNJENO/AŽIRIRANO
Preimenovane in preštevilčene so vse skupne priloge in skupni
dodatki k načrtu zaščite in reševanja.
V točki 1.1 so ažurirane zakonske podlage načrta.
V točki 2.1 se je ažurirala vsebina.
V točki 3.1 in 3.3 so ažurirani naslovi regijskih načrtov.
V točki 4.1 »Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri
izvedbi nalog iz regijske pristojnosti«, so ažurirane regijske sile
za zaščito in reševanja in poklicne sile. Prav tako so v točki
4.2.1 ažurirane službe in priloge k načrtom zaščite in reševanja.
V točki 5.1 je izbrisana shema. V točki 5.3.2 so ažurirane
odgovorne osebe. Prav tako je ažurirana slika 4. V točki 5.4.2.1
je ažuriran tekst. V točki 5.4.2.3 je ažuriran tekst »obveščanje
širše javnosti« (zakonska podlaga).
V točki 6.2 je ažurirana vsebina glede postopkov aktiviranja,
ažurirane so službe, prav tako v sliki 5. V točki 6.3 je ažuriran
tekst o lokaciji regijskega logističnega centra. V točkah 6.1, 6.2
in 6.3 so izbrisane vse sheme.
V točki 7.1 so ažurirane naloge poveljnika CZ za Pomurje. V
točki 7.2 je izbrisana slika operativnega vodenja. Točka 7.3 je
ažurirana.
V točki 8.1.1 je izbrisana shema. V točki 8.1.2 je izbrisana
shema in izbrisane so občinske enote za RKB zaščito. V točki
8.1.4 je izbrisan stavek v zvezi z zbiranjem denarnih sredstev s
strani humanitarnih organizacij ter izbrisana shema. V točki
8.1.5 je izbrisan stavek o preseganju dozne omejitve. V točki
8.1.6 se je ažurirala vsebina in izbrisala shema. V točkah
8.2.1.1 in 8.2.2 se je ažurirala vsebina. V točki 8.2.3 je
izbrisana shema, v točki 8.2.5 pa se je ažurirala vsebina.
V poglavju 9 je ažurirana vsebina in izbrisana shema.
V poglavju 10 so ažirirane kratice.
V poglavju 11 so ažurirani seznami prilog in dodatkov.
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1.

TERORISTIČNI NAPAD

1.1

Uvod

Načrt je izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 51/06- UPB1 in 97/10), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
(Uradni list RS, št. 24/12) ter drugimi predpisi in strokovnimi podlagami, ki so upoštevani v
temeljnem načrtu.
V načrtu so upoštevane možne pričakovane posledice napada z orožji ali sredstvi za
množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi. V načrtu je upoštevan koncept
odziva na teroristične napade z uporabo orožij ali sredstev za množično uničevanje v skladu s
sklepi Vlade RS št. 230-02/2001-5 z dne 16. 10. 2003 in št. 230-02/2001-7 z dne 15. 7. 2004.
Načrt temelji tudi na Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ZNB-UPB1),
Zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – Odločba US in
93/05), Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02, 45/04, 61/06,
40/07, 62/07, 36/10) ter Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB 2).
Pri pripravi načrta so upoštevane ocene EU in Nato o nevarnosti terorizma, vključno z
uporabo orožij za množično uničevanje v teroristične namene in tudi priporočila Evropske
unije na področju mednarodnega terorizma. Poudarek v njih je, da morajo države pri svojih
lastnih programih boja proti terorizmu spoštovati konvencije in direktive, ki urejajo različna
področja varnosti. Članice Evropske unije morajo izboljšati sodelovanje na področju
preprečevanja in omejevanja posledic kemičnega, biološkega, radiološkega ali jedrskega
napada, saj se bo s tem izboljšala zaščita prebivalcev Evrope.

1.2

Splošno o orožju in sredstvih za množično uničevanje

O orožju za množično uničevanje govorimo, ko je to namensko izdelano orožje in je glede na
vrsto lahko jedrsko, radiološko, kemično in biološko orožje.
Kemično orožje (strupe) so v vojne namene množično uporabili v prvi svetovni vojni, jedrsko
orožje pa ob koncu druge svetovne vojne. Uporaba orožij za množično uničevanje v vojnah je
prepovedana z dopolnilnim protokolom I. k Ženevskim konvencijam iz leta 1949, kljub temu
pa so se posamezne vrste orožja v različnem obsegu uporabljale v sodobnih vojaških
spopadih.
S pojmom sredstva (snovi) za množično uničevanje označujemo vsa sredstva, ki se
uporabljajo v vsakodnevni uporabi ali proizvodnji, imajo pa primerljive škodljive učinke z
orožjem za množično uničevanje. Učinkovitost takih sredstev je običajno manjša od orožij za
množično uničevanje.
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1.2.1 Kemično orožje
O kemičnem orožju govorimo, ko gre za »izpust« strupenih, kemičnih snovi v okolje, ki s
svojimi fizikalno-kemičnimi lastnostmi delujejo strupeno in škodljivo ali uničevalno na živ
organizem in torej povzročijo začasno ustavitev normalne funkcije, trajno poškodbo ali smrt
organizma. Bojni strupi so živčni bojni strupi, mehurjevci, dušljivci, dražljivci in solzivci ter
splošni strupi.
Kemično orožje se lahko uporabi tako, da se razširi s pomočjo eksploziva, z razpršilci, letali,
aktiviranjem bomb napolnjenih s strupom, kot tudi z uporabo projektilov v katerih se nahaja.
Pojav kemičnega napada je:
- omejen na območje blizu kraja sproščanja kemičnega agensa,
- pri vseh izpostavljenih se hitro po izpostavljanju (skoraj istočasno) pojavljajo podobni
znaki zastrupitve.
Možni hipotetični scenarij za kemični napad predstavlja poleg uporabe kemičnih orožij tudi:
- sabotaža ali diverzija v objektu kjer se proizvajajo ali skladiščijo nevarne kemijske
snovi;
- sabotaža ali diverzija med prevozom nevarnih kemijskih snovi.

1.2.2 Radiološko in jedrsko orožje
V novejšem času se vse pogosteje izpostavlja možna ogroženost zaradi uporabe radiološke
disperzivne naprave oziroma umazane bombe. Ta bi razpršila radioaktivne snovi po širši
okolici. Običajne radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v industriji, medicini in raziskavah, se
lahko uporabi skupaj s konvencionalnim eksplozivom v taki napravi. Čeprav bi bilo ob taki
eksploziji ubitih malo ljudi zaradi sevanja (če sploh kakšen), bi bomba imela zastraševalni
efekt pri ljudeh zaradi strahu pred radioaktivnostjo.
Umazana eksplozivna bomba je lahko poljubne velikosti, glavna parametra sta sama
radioaktivna snov (ščitenje) in količina eksploziva. Tipična bomba bi lahko bila sestavljena iz
svinčenega kontejnerja in eksploziva TNT med pol do 5 kilogramov.
Ob uporabi umazane bombe predstavlja za ljudi največje tveganje, da nevede vdihavajo ali
zaužijejo snovi, ki so se razpršile med eksplozijo ali požarom ali pri rokovanju z radioaktivnimi
drobci oziroma snovmi. Verjetnost vnosa nevarnega vira v telo je večinoma omejeno na
približno 100 m (oblak dima).
Možnih hipotetičnih scenarijev obsevanja prebivalstva je veliko, za vse je značilna majhna
verjetnost. Nekateri možni scenariji so:
- sabotaža ali diverzija v jedrskem objektu,
- sabotaža ali diverzija v sevalnem ali manj pomembnem sevalnem objektu,
- sabotaža ali diverzija v industrijskem objektu s kakršnimikoli viri sevanja,
- sabotaža ali diverzija med prevozom oziroma tranzitom,
- kontaminacija vodnih virov, hrane in podobno,
- uporaba umazane bombe (eksplozija).
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1.2.3 Biološko orožje
Biološko orožje je način načrtnega razširjanja obolenj med ljudmi, živalmi in rastlinami.
Kužnina se na različne načine razširi med ciljno populacijo, kjer se povzročitelji namnožijo
oziroma proizvedejo toksine, ki sprožijo bolezenske simptome.
Biološko orožje je možno uporabljati tudi v teroristične namene. Zato ni izključena verjetnost,
da države ali posamezne teroristične skupine uporabijo biološko orožje. Imajo motiv, pa tudi
dostop do znanja, kako selektivno vzgojiti tudi najbolj patogene mikroorganizme in jih uporabiti
v teroristične namene ali v vojni.
1.2.4 Razširjanje bioloških agensov
Biološke agense je mogoče razširjati na različne načine vključno z letali, raketami in projektili.
Z biološkim agensom se lahko ciljno skupino okuži tudi z diverzantskim delovanjem preko
hrane in vode. To nalogo običajno opravijo diverzanti, ki odložijo biološke agense v javne
vodovode ali pa prodrejo v sisteme proizvodnje in transporta hrane.
Pri uporabi biološkega orožja se posledice uporabe kažejo v daljšem časovnem obdobju,
prizadeto prebivalstvo je na geografsko širšem območju in ugotavljajo se različne klinične slike
bolezni.

1.3

Ogroženost Pomurja zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov

Območje Pomurja ni imuno pred pojavom terorizma na njenem ozemlju kot tudi ne pred
čezmejnimi učinki terorističnih napadov v sosednjih in drugih državah. Možnosti terorističnega
napada s sredstvi za množično uničevanje ne more izključiti nobena država.
Ogroženost Pomurja zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične
namene ter klasičnih terorističnih napadov je zelo majhna.

1.3.1 Kemično orožje in kemična sredstva
Na območju Pomurja so gospodarske družbe, ki delno opravljajo dejavnost, ki je predmet
nadzora po Konvenciji o prepovedi kemičnega orožja (CWC), pod stalnim nadzorom.
Protipravna prisvojitev teh snovi oziroma diverzija ali sabotaža v teh družbah bi se lahko
izvedla tudi zaradi terorističnih namenov.
Potencialne tarče napadov teroristov so lahko tudi objekti, v katerih se v delovnem procesu
uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafta in njeni derivati ter
energetski plini ali opravljajo dejavnost oziroma upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesreče.
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1.3.2 Radioaktivne in jedrske snovi
V Pomurju je sicer nekaj radioaktivnih virov sevanja in to predvsem v bolnišnici kot tudi precej
ionizacijskih javljalnikov požara. Vsi ti zaradi svojih fizičnih in kemijskih lastnosti ne morejo
povzročiti neposredne smrti ljudi. Skorajda vsak vir pa lahko povzroči kontaminacijo okolja ali
objektov in s tem povezano škodo. Podobne lastnosti imajo tudi viri, ki se po Pomurju
prevažajo predvsem zaradi tranzita. Poleg tega je treba upoštevati, da je v polmeru 1000 km
86 jedrskih elektrarn.
Poleg navedenih možnih virov ogrožanja ljudi, je vsaj kot potencialno možno treba upoštevati
tudi namerno širjenje določenih živalskih ali rastlinskih bolezni.

1.4 Možne posledice uporabe orožja ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene
Možne posledice so predvsem:
- pojav večjega števila obolelih ljudi na območju Pomurja zaradi nalezljive bolezni,
- nevarnost širjenja bolezni,
- radiološka kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav radiacijske bolezni (predvsem pri pripadnikih interventnih enot),
- kemična kontaminacija ljudi, živali, rastlin, območja,
- pojav smrtnih primerov,
- negativni psihološki učinki pri ljudeh,
- gospodarska škoda zaradi izpada proizvodnje,
- veliki stroški za preventivo, zatiranje in izkoreninjenje bolezni,
- veliki stroški za radiološko in kemično dekontaminacijo okolja.

1.5 Možne posledice terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi
Pod terorističnim napadom s klasičnimi sredstvi se v tem načrtu razume namerno povzročitev
eksplozije na javnih mestih, v javnih objektih, povzročitev letalske, železniške ali druge
nesreče na prevoznih sredstvih, eksplozije na prometnicah in drugih objektih s ciljem, da se
povzročijo človeške žrtve ali materialna škoda oziroma drugo protipravno dejanje z istim ciljem
(sabotaža, diverzija in podobno).
Možni cilji napadov so lahko tudi objekti t.i. kritične infrastrukture, kot so prometna
infrastruktura, energetski objekti, sedeži državnih organov, vodooskrbni objekti in podobno,
športni objekti, kulturni, šolski objekti in podobno.
Možne posledice takih napadov so:
- veliko število ranjenih in mrtvih,
- vznemirjenost in nezadovoljstvo občanov
- velika materialna škoda,
- prekinjen promet,
- prekinjena oskrba z energijo, vodo.
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1.6

Sklepne ugotovitve

Ocene pristojnih služb so, da je ogroženost Slovenije zaradi terorističnih napadov nizka. Ne
glede na to, ni mogoče izključiti možnosti, da je lahko tudi Pomurje tarča terorističnih napadov
z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje oziroma s klasičnimi terorističnimi sredstvi
oziroma da se taki napadi lahko zgodijo v sosednjih državah, vplivajo pa lahko tudi na
Slovenijo.
V Pomurju ni velike verjetnosti, da pride do namenskega povzročanja škode in ogrožanja z
uporabo radioaktivnih in jedrskih snovi. V preteklosti ni bilo zaznanih aktivnosti te vrste.
Podobno velja za uporabo kemijskih in bioloških sredstev.
Terorističnih napadov s klasičnimi sredstvi, kjer so lahko tarča različni javni, infrastrukturni in
drugi objekti kritične infrastrukture, prav tako ni mogoče izključiti. Zato je treba v
pomembnejših objektih uvesti oziroma upoštevati osnovne varnostne ukrepe za
preprečevanje tovrstnih dogodkov. Ob povečani nevarnosti terorističnih napadov je v objektih
kritične infrastrukture treba uvesti dodatne ali posebne ukrepe varovanja oziroma za
preprečevanje terorističnih napadov.
Ogroženost Pomurja zaradi uporabe orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične
namene ter klasičnih terorističnih napadov je zelo majhna.
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2. OBSEG NAČRTOVANJA
2.1 Temeljne ravni načrtovanja
Načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu z orožji ali s sredstvi za množično
uničevanje v teroristične namene izdelajo država in regije.
Temeljni načrt je državni načrt in z njim se morajo uskladiti vsi ostali regijski načrti. S tem
načrtom zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene ter klasičnih terorističnih napadov morajo biti usklajeni tudi regijski načrti
zaščite in reševanja za primer jedrske ali radiološke nesreče, nesreče zrakoplova in
železniške nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in načrt ob množičnem pojavu posebno
nevarnih bolezni pri živalih.
Državni načrt se podrobneje razčleni v regijah. Z regijskimi načrti se uskladijo (zaradi
potencialno možnih klasičnih oblik terorizma) tudi načrti organizacije nujne zdravstvene oskrbe
za sprejem večjega števila poškodovanih v kratkem času in sicer v Pomurski regiji za sprejem
in oskrbo 200 poškodovanih.
Sprejem in oskrbo 200 poškodovanih v okviru nujne zdravstvene oskrbe izvaja Splošna
bolnišnica Murska Sobota.
Občine v sodelovanju z Izpostavo URSZR Murska Sobota določijo, v katerih občinskih načrtih
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, načrtovani zaščitni ukrepi in naloge
zaščite, reševanja in pomoči se lahko izvajajo tudi v primeru terorističnih napadov.
V občini se izvajajo naloge ZRP in zaščitni ukrepi, ki so razdelani v občinskih dokumentih.

2.2

Načela zaščite, reševanja in pomoči

Zaščita, reševanje in pomoč ob poplavah se organizirajo v skladu z naslednjimi načeli:
 Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju je občina dolžna
uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne zadoščajo niti ni zadostno
vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje regija.
 Načelo preventive. Občine in država v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, ki
zmanjšujejo možnost nastanka posledic terorističnih napadov, oziroma izvajajo ukrepe, ki
zmanjšujejo posledice terorističnih groženj in napadov.
 Načelo pomoči. Ob terorističnem napadu je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in
sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna.
 Načelo javnosti. Občine in država morajo v skladu s pristojnostmi seznaniti prebivalstvo z
nevarnostjo groženj kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje
posledic takih groženj.
 Načelo pravice do varstva. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi ob terorističnih napadih ima reševanje človeških
življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi.
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 Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na
obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje.
 Načelo zakonitosti. Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da bi s tem
storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
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3. KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3.1 Temeljne podmene načrta
Temeljne podmene načrta so:
1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi,
je izdelan za katerokoli vrsto terorističnega napada na območju Pomurja ali za
teroristični napad z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje v sosednjih ali drugih
državah, ki ima ali lahko povzroči posledice tudi na območju Pomurja.
2. Varnost prebivalcev zaradi terorističnih napadov je glede na izkušnje drugih držav in
glede na pojavne oblike terorističnih napadov, ogrožena tudi na mestih, ki spadajo med
t.i. objekte kritične infrastrukture (javni objekti, prometna, energetska infrastruktura in
drugo) oziroma povsod, kjer se zbira, zaradi različnih dejavnosti, večje število ljudi.
3. Posledice uporabe orožja ali sredstev za množično uničevanje, glede na vrsto in
količino uporabljenega orožja ali sredstva, lahko nastanejo:
- omejeno na teritorialno manjšem območju,
- ogrozijo oziroma prizadenejo širše območje države.
Posledice napada so lahko večje število ranjenih, mrtvih, obolelih ljudi, obolelih živali in
rastlin, povzročijo negativne psihološke učinke, materialno škodo in druge škodljive
posledice. Ob uporabi jedrskega in biološkega orožja izven meja naše države,
posledice lahko nastanejo tudi v pomurski regiji.
4. Vsak izmed podsistemov nacionalne varnosti (obrambni sistem, varnostni sistem in
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), zagotavlja izvajanje nalog, ki so v
njegovi pristojnosti ter medsebojno izmenjavo podatkov, ki so pomembni za
pripravljenost ter za ukrepanje v primeru ogrožanja ali napada s terorističnim
namenom. Tudi organi, organizacije in drugi izvajalci v posameznih dejavnostih
zagotavljajo izvajanje nalog, ki so v njihovi pristojnosti in so pomembne za
pripravljenost ter ukrepanje v primeru ogrožanja ali napada s terorističnim namenom.
Še posebej to velja za varstvo zdravja ljudi, živali in rastlin, okolja, delovanje
preskrbnih, infrastrukturnih sistemov in podobno.
5. Glede na vrsto terorističnega napada in povzročene posledice se po potrebi smiselno
lahko uporabi tudi regijske načrte zaščite in reševanja za primer jedrske ali radiološke
nesreče, nesreče zrakoplova ali železniške nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in
nesreče ob pojavu posebno nevarnih bolezni pri živalih.
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3.2 Koncept odziva ob terorističnem napadu
Koncept odziva na teroristični napad z uporabo orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene obsega zamisel organizacije, pripravljenosti in aktiviranja potrebnih enot
in služb v treh skupinah in sicer:
- za takojšnje ukrepanje oziroma z odzivnim časom do največ 30 minut,
- za ukrepanje v največ 6 urah,
- za ukrepanje v 24 urah in več.
Za analizo vzorcev, pripravo napotkov in navodil za reševalce ter ogrožene prebivalce, se v
enakem odzivnem času aktivirajo, organizirajo ter začno delovati ustrezne službe, laboratoriji
in druge organizacije vključene v koncept odzivanja.
Za odvoz, skladiščenje in uničenje nevarnih kemikalij so pristojne organizacije, ki jim
Ministrstvo za okolje in prostor izda dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti, pokliče pa jih
Uprava RS za zaščito in reševanje. Uničevanje bioloških sredstev se rešuje glede na
posamezen primer in možnosti, če za to ni pooblaščenih organizacij.
Za odvoz in skladiščenje radioaktivnih snovi je zadolžena Agencija za radioaktivne odpadke.
Cilj tovrstnega organiziranja je zagotoviti hitro in učinkovito ukrepanje razpoložljivih sil ter
vseh rednih dejavnosti ob terorističnem napadu z orožji ali s sredstvi za množično uničevanje
oziroma s klasičnimi sredstvi.
Vsi deli sistema nacionalne varnosti izvajajo naloge, ki so v njihovi pristojnosti in si v zvezi s
terorizmom medsebojno izmenjujejo informacije, ki so pomembne za delovanje in
pripravljenost posameznih delov sistema nacionalne varnosti.
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Slika 1: Koncept odziva ob terorističnem napadu
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3.3 Uporaba načrta
Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v
teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, se aktivira ob
terorističnem napadu v Pomurju. O aktiviranju načrta odloča regijski poveljnik CZ za Pomurje.
To se izvaja tudi v primeru, če se je dogodek zgodil izven pomurske regije in so možne
posledice tudi v Pomurju, kakor tudi, če se je dogodek pripetil zunaj meja Slovenije in so
možne posledice v Pomurju.
Glede na vrsto in posledice napada se lahko aktivira tudi:
-

regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči;
regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova;
regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči;
regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi;
regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni pri živalih;

Odločitev o aktiviranju zgoraj navedenih načrtov sprejme poveljnik CZ za Pomurje.
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4. POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI
4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz
regijske pristojnosti
Pri izvedbi nalog iz pristojnosti pomurske regije sodelujejo naslednji organi in organizacije:

4.1.1



Organi pomurske regije

Izpostava URSZR Murska Sobota
Policijska uprava Murska Sobota

4.1.2

Regijski organi za zaščito, reševanje in pomoč

 Organi Civilne zaščite
 Poveljnik CZ za Pomurje
 Namestnik poveljnika CZ za Pomurje
 Štab CZ za Pomurje

4.1.3

Regijske sile za civilno zaščito

 Enote in službe Civilne zaščite
 Enota za tehnično reševanje
 Enota za RKB zaščito
 Služba za podporo
 Logistični center
 Pogodbeni delavci ReCO

4.1.4

Ostale sile ZRP v regiji

Prostovoljne sile
 gasilske enote širšega regijskega pomena – PGD Murska Sobota, PGD Ljutomer, PGD
Gornja Radgona
 Rdeči križ Slovenije – OZRK Murska Sobota, OZRK Gornja Radgona, OZRK Ljutomer,
OZRK Lendava
 Slovenska Karitas
Poklicne sile
 Poklicna industrijska gasilska enota Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o.
 Cestno podjetje Murska Sobota (za dekontaminacijo državnih cest)
 Veterinarska inšpekcija - Območni urad Murska Sobota
 Nacionalni veterinarski inštitut – Območna Murska Sobota
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor
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Službe NMP – Javna zdravstvene slube (Reševalna postaja ZD Murska Sobota, ZD
Gornja Radgona, ZD Ljutomer, ZD Lendava)
Splošna bolnišnica Murska Sobota



Drugi regijski organi:



MOP- Izpostava Murska Sobota
Inšpekcijski organi v pomurski regiji

P-1
P - 11
P - 12
P - 15
P - 27
P - 54
P - 55
P - 56
P - 57
P - 58

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih
poveljnikov
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o
poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Shema organiziranosti regijskih sil ZRP
Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB dekontaminacijo
Seznam pripadnikov regijske službe za podporo CZ
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
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4.2

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz regijske
pristojnosti

ORGANI IN ORGANIZACIJE IZ
REGIJSKE PRISTOJNOSTI

REGIJSKI ORGANI

Izpostava URSZR
Murska Sobota

Policijska uprava
Murska Sobota

REGIJSKE SILE ZRP

Pristojne
inšpekcijske službe

DOLŽNOSTNE FORMACIJE
"Civilna zaščita"

PROSTOVOLJNE
FORMACIJE

ORGANI
CIVILNE ZAŠČITE

ENOTE IN SLUŽBE
CIVILNE ZAŠČITE

Gasilske enote
širšega pomena

Poveljnik CZ
za Pomurje

Služba za podporo

PZS PRS Reševalne
postaje (potapljači)

Namestnik poveljnika
CZ za Pomurje

Enota za tehnično
reševanje

Zveza tabornikov
Slovenije (taborniki)

Štab CZ za Pomurje

Enota za RKB zaščito

POKLICNE FORMACIJE

Gasilska enota
širšega pomena
Poblaščen upravljalec
javne želežniške
infrastrukture in
prevozniki
Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in
hrano Maribor
Cestno podjetje
Murska Sobota

Logističnii center
DRAVA VGP Ptuj
pogodbeni delavci
ReCO

Službe NMP
Javna zdravstv. služba
Druge organizacije
po pogodbi

Slika 2: Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz regijske pristojnosti
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4.2.1
-

PRIČAKOVANI ČAS ODZIVANJA IN NALOGE ENOT

Enote in službe, ki se odzivajo takoj, oziroma najkasneje v 30 minutah
Zap.št.
Ime enote, službe
Naloga
MNZ - Policija
- varuje življenja, osebno varnost in
1.

premoženja ljudi,
preprečuje, odkriva in preiskuje
kazniva dejanja in prekrške,
odkriva in prijema storilce kaznivih
dejanj in prekrškov, druge iskane
osebe ter jih izroča pristojnim
organom,
- obvešča pristojne organe,
- zavaruje kraj dogodka (napada),
- vzdržuje javni red,
- nadzira in ureja promet ter
omogoča interveniranje silam za
zaščito, reševanje in pomoč,
- varuje državno mejo in opravlja
mejno kontrolo,
- opravlja
naloge
določene
v
predpisih o tujcih,
- sodeluje s policijami drugih držav,
- sodeluje pri identifikaciji žrtev,
- obvešča MZZ o umrlih tujcih,
- ureja zadeve v zvezi z orožjem in
prevozi nevarnih snovi,
- varuje določene osebe, organe,
objekte in okoliše,
- opravlja druge naloge iz svoje
pristojnosti.
izvajanje nalog reševanja ob nesrečah z
nevarnimi snovmi, naloge tehničnega
reševanja in gašenja požarov na območju,
ki je v teritorialni pristojnosti enote oziroma
kot pomoč drugi enoti
nudenje nujne medicinske pomoči, prevoz
v bolnišnično oskrbo
analiza vzorcev nalezljivih bolezni pri
živalih (nadzor in diagnostika), ukrepi v
skladu z zakonom
-

2.

3.
4.

4
gasilskih
enot
pooblaščenih
za
ukrepanje ob nesrečah
z nevarnimi snovmi
( P-12 )
služba nujne medicinske
pomoči ( P-27)
sistem nadzora zdravja
živali , krme in živil
živalskega
izvora
(inšpektorat, UVHVVR)
(P-15)

Ostale enote in službe se po potrebi zaprosijo preko Regijskega centra za obveščanje Murska
Sobota za potrebe Regijskega štaba Civilne zaščite za Pomurje od Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije.
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- Enote in službe, ki se aktivirajo najkasneje v 6 urah
Zap.št.
Ime enote, službe
Naloga
1.
ostale gasilske enote v tehnično reševanje, gašenje požarov,
občinah (P-11)
sodelovanje pri ostalih nalogah zaščite
in reševanja
2.
regijska enota za RKB odkrivanje nevarnih snovi, bojnih
izvidovanje
strupov, ugotavljanje in označevanje
(P-56)
meja kontaminiranih območij, jemanje
vzorcev za analize in preiskave
3.
Nacionalni laboratorij izvajanje bioloških raziskav, jemanje
za zdravje, okolje in vzorcev in izvajanje laboratorijskih
hrano Maribor
analiz
(P-15)
4.
Splošna bolnišnica
sprejem večjega števila (200) ranjenih in
Rakičan
poškodovanih v kratkem času
5.
Enote reševalcev z
iskanje preživelih v ruševinah, iskanje
reševalnimi psi pri
pogrešanih
Kinološki zvezi
Slovenije in pri Zvezi
vodnikov reševalnih
psov.
7.
RKS
organizacija poizvedovalne službe

P – 11
P – 12
P – 15
P – 24
P – 25
P – 56

Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih
poveljnikov
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o
poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled človekoljubnih organizacij
Seznam pripadnikov regijske enote RKB
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Enote in službe, ki se lahko aktivirajo v 24 urah in več
Zap.št. Ime enote, službe
Naloga
1.
Tehnično reševalne
Odkrivanje zasutih v ruševinah,
enote CZ (P–3, P-4)
reševanje ljudi in materialnih dobrin iz
objektov, ruševin
2.
Občinske enote CZ za izvajanje dekontaminacije in
dekontaminacijo (P-3, ugotavljanje njene uspešnosti
P-4)
3.
Regijske in občinske
Zagotavljanje nastanitve in oskrbe
enote CZ za podporo
pripadnikov CZ, zagotavljanje
(P–3, P-4)
informacijske podpore, vzdrževanje
zvez, zagotavljanje prevozov
4.
Enote za postavitev
postavljanje začasnih prebivališč za
začasnih
ogrožene prebivalce
prebivališč pri ZTS
(P - 59)
5.
MNZ – Policija
aktiviranje pomožne policije

-

P-3
P-4
P - 59

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Seznam pripadnikov regijske enote za postavitev zasilnih bivališčZveza tabornikov Slovenije

4.3 Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta
Za izvajanje zaščite in reševanja in pomoči se načrtujejo:





obstoječa materialno-tehnična sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi predpisanih meril
za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč,
materialno-tehnična sredstva iz popisa, ki se zagotavljajo na podlagi materialne
dolžnosti,
materialno-tehnična sredstva iz državnih rezerv in
sredstva pomoči kot so živila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se
brezplačno razdelijo ogroženim prebivalcem.

O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe regijskih enot in služb CZ ter
drugih sil zaščite, reševanja in pomoči, odloča poveljnik CZ za Pomurje. O pripravljenosti in
aktiviranju sredstev iz popisa iz drugih regij pa odloča na predlog poveljnika CZ za Pomurje
poveljnik CZ RS.
Za sredstva pomoči kot so živila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se brezplačno
razdelijo ogroženim prebivalcem, se načrtuje, da jih bodo zbrale človekoljubne organizacije, s
pitno vodo pa oskrbovala gasilska društva.
P-6

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za
zaščito, reševanje in pomoč
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4.4 Predvidena finančna sredstva
Finančna sredstva se načrtujejo za:





stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in druge
sile za zaščito, reševanje in pomoč),
stroški usposabljanja enot in služb in
materialne stroške (prevozni stroški, storitve, gorivo idr.) ter
stroški nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne
opreme.

Finančna sredstva načrtuje ustanovitelj za svoje enote oziroma službe, razen za tiste s
katerimi ima URSZR sklenjene pogodbe za katere se sredstva načrtujejo v skladu s pogodbo.
Izpostava URSZR Murska Sobota po končanih aktivnostih pripravi obračun in zaključno
poročilo o upravičenih in porabljenih finančnih sredstvih.
D-1

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
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5. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
5.1 Opazovanje nevarnosti terorističnih napadov
Obvestilo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s terorističnim namenom,
v ReCO lahko sporočijo:
- regijski organi,
- vsak, ki opazi napad ali dogodek, ki je lahko povzročen s terorističnim namenom,
oziroma je o njem obveščen,
- opazovalne in nadzorne službe,
- OKC PU,
- regijske službe za nadzor nad živili rastlinskega in živalskega izvora,
- organi in službe javnega zdravstva,
- organi in službe za službe za spremljanje zdravja živali, krme in živil živalskega izvora,
- organi in službe fitosanitarnega spremljanja zdravja rastlin in živil rastlinskega izvora.

5.2

Posredovanje podatkov o terorističnem napadu

ReCO informacijo o terorističnem napadu ali dogodku, ki je lahko povzročen s terorističnim
namenom, posreduje oziroma obvešča CORS in zlasti:
 OKC PU Murska Sobota,
 regijskega poveljnika CZ za Pomurje,
 vodjo izpostave URSZR Murska Sobota,
 pristojne regijske reševalne službe v skladu z načrti obveščanja in aktiviranja.
O vsakem pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah, pristojni zdravstveni oziroma
nadzorni organ ali služba informacijo posreduje v skladu s predpisi pristojnim nadrejenim
organom in službam v Republiki Sloveniji.
O vsaki nevarnosti radiološkega sevanja se izvaja posredovanje podatkov v skladu s
konceptom odziva ob najdbi vira sevanja.
Pri obveščanju o posameznem dogodku, pojavu ali zapažanju se mora zavarovati podatke in
interese povezane z odkrivanjem izvajalcev terorističnega napada oziroma terorističnega
delovanja.
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CORS

OKC PU
Murska Sobota

Odgovorne osebe
v ogroženih
lokalnih skupnostih

ReCO
Murska Sobota

Lokalna sredstva
javnega obveščanja

Odgovorne osebe v
Izpostavi URSZR
Murska Sobota

Občani

Organi Civilne
zaščite v Pomurju

Slika 3 : Shema posredovanja podatkov ob nevarnosti terorističnega napada

5.3

Obveščanje in informiranje pristojnih organov in strokovnih služb

5.3.1 Obveščanje o povečani nevarnosti terorističnih napadov
CORS obvesti ReCO Murska Sobota, ki v skladu z načrti za obveščanje obvestijo pristojne
organe in službe, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki
upravljajo objekte kritične infrastrukture, po načrtu obveščanja.
Vloga Izpostave URSZR Murska Sobota
Ob nevarnosti terorističnega napada se vzpostavi operativno dežurstvo na sedežu Izpostave
URSZR Murska Sobota.

5.3.2 Obveščanje ob terorističnem napadu
Ko ReCO Murska Sobota dobi obvestilo o terorističnem napadu, o tem obvesti:
1. Poveljnika oz. namestnika poveljnika CZ za Pomurje:
2. Odgovorne osebe Izpostave URSZR Murska Sobota:
- vodjo izpostave URSZR Murska Sobota oziroma osebo, ki ga nadomešča,
- vodjo Regijskega centra za obveščanje oziroma njegovega namestnika,
- druge po nalogu vodje izpostave.
3. Odgovorne osebe lokalnih skupnosti:
- poveljnike CZ oziroma namestnike poveljnikov CZ občin;
- župane oziroma druge odgovorne osebe po seznamu odgovornih oseb v
skupnostih.
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4. OKC – PU Murska Sobota
5. Inšpekcijske službe v pomurski regiji
6. Direktorje ali njihove pooblaščence javnih in drugih podjetij - glede na nastale
potrebe in posledice.
Sporočilo o nevarnosti terorističnega napada ReCO Murska Sobota dobi od CORS.
Sporočilo vsebuje podatke o:
 obsegu nesreče
 pričakovanem času nastanka nevarnosti
 kraju nastanka
ReCO Izpostave URSZR Murska Sobota o vseh dogodkih za preteklih 24 ur objavi v
informativnem biltenu, ki je posredovan vsem občinam, strokovnim službam ZRP ter
sredstvom javnega obveščanja. Po potrebi se informativni bilten izda večkrat dnevno.
Informacije se posredujejo prek lokalnih medijev in na druge krajevno običajne načine. Za
dodatne informacije objavi Izpostava URSZR Murska Sobota telefonsko številko.

ReCO
Murska Sobota

OKC PU
Murska Sobota

Inšpektorat RS za
kmetijstvo in okolje,
OE Murska sobota

Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in
hrano, Maribor

Izpostava URSZR
Murska Sobota

Vodja Izpostave
Vodja ReCO
Drugi po nalogu
vodje izpostave

Poveljnik
Civilne začite
za Pomurje

CORS

Župani ogroženih
občin in druge
odgovorne osebe
v ogroženi občini

Namestnik poveljnika
Civilne začite
za Pomurje

Štab Civilne začite
za Pomurje

druge inšpekcijske
službe

Poveljniki
Civilne zaščite
ogroženih občin

Slika 4: Obveščanja pristojnih organov in strokovnih služb
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Posredovanje podatkov občinam o nevarnosti terorističnega napada
Za sprotno obveščanje državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog zaščite,
reševanja in pomoči o stanju in razmerah na območju regije, sprejetih ukrepih in poteku
zaščite in reševanja, skrbi Izpostava URSZR Murska Sobota , ki s tem namenom:
- pripravlja dnevni informativni bilten in
- pripravlja občasne širše pisne informacije.

P-1
P - 15
P – 16
P - 17
P - 18
P - 19
P - 52
P – 53

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled kontaktnih organov drugih držav in mednarodnih organizacij,
dežel in županij sosednjih držav
Seznam prejemnikov informativnega biltena
Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem
alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
Podatki o poveljnikih GZ in OGZ in namestnikih poveljnikov v občinah
Seznam odgovornih oseb v občinah

5.4 Alarmiranje in obveščanje javnosti
5.4.1 Alarmiranje prebivalstva
Ob terorističnem napadu, ko so zaradi posledic napada neposredno ogrožena življenja,
zdravje ljudi in je treba začeti izvajati določene zaščitne ukrepe, ogrožene prebivalce
obvestimo s sirenami z alarmnim znakom za neposredno nevarnost. Obveščanje prebivalstva
s sirenami za javno alarmiranje se lahko v skladu s predpisi izvrši tudi ob povečani nevarnosti
terorističnih napadov.
Regijski center za obveščanje Murska Sobota mora takoj po znaku za neposredno nevarnost
posredovati obvestilo po radiu, televiziji oziroma na drug predviden način, o vrsti nevarnosti in
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov ali osebno in vzajemno zaščito.

P - 18
P - 19
P - 50
D-2
D-7
D - 22

Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem
alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
Telefonska številka, na kateri lahko državljani dobijo informacije o
nesreči
Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih
pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ RS/izpostave/občine
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Načrt dejavnosti
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ReCO Murska Sobota izvaja alarmiranje prebivalstva ob nevarnosti terorističnega napada na
naseljenem območju, ko so zaradi pričakovane širjenja kontaminiranega oblaka lahko
ogrožena življenja ljudi oziroma je treba začeti izvajati določene zaščitne ukrepe. Alarmiranje
se izvaja v tistih občinah, ki imajo svoj sistem javnega alarmiranja povezan v ReCO Murska
Sobota.
Občine, ki nimajo svojega sistem javnega alarmiranja povezanega v ReCO Murska Sobota,
izvajajo alarmiranje v urbanih središčih same, o tem pa takoj obvestijo ReCO Murska Sobota.

Posredovanje zahtevka za aktiviranje siren javnega alarmiranja
Posredovanje zahtevka za aktiviranje siren javnega alarmiranja z znakom opozorila na
nevarnost ali znakom za preplah oziroma neposredno nevarnost lahko posredujejo ReCO
Murska Sobota:
 v občini:
 župan in poveljnik CZ lokalne skupnosti ali njegov namestnik - za alarmiranje na
območju celotne občine
 v regiji:
 regijski poveljnik ali njegov namestnik - za alarmiranje na območju celotne regije
 v celotni regiji ali v posamezni občini ter na državni ravni lahko izda ukaz za alarmiranje:
 poveljnik CZ RS in njegov namestnik, generalni direktor URSZR ali njegov namestnik

Pristojnost za odobritev aktiviranja siren javnega alarmiranja
Za odobritev aktiviranja siren javnega alarmiranja z znakom opozorila na nevarnost in znakom
za preplah oziroma neposredno nevarnost so pristojni:
 v občini in regiji:
 regijski poveljnik ali njegov namestnik oziroma osebe, ki odobrijo proženje siren na
državni ravni - za alarmiranje na območju celotne regije
 na državni ravni:
 poveljnik CZ RS in njegov namestnik, generalni direktor URSZR ali njegov namestnik
ReCO Murska Sobota lahko proži sirene za javno alarmiranje le po odobritvi pristojnih oseb.
V kolikor je izjemoma v načrtih zaščite in reševanja ter načrtih za alarmiranje za posamezno
nevarnost ali nesrečo določeno, da ReCO Murska Sobota ni potrebno pridobiti odobritve
pristojnih oseb oziroma v kolikor imajo delavci ReCO Murska Sobota pisno pooblastilo, lahko
izjemoma samostojno prožijo sirene za javno alarmiranje, vendar morajo o tem takoj obvestiti
pristojne osebe za odobritev proženja siren javnega alarmiranja.
Za aktiviranje siren javnega alarmiranja z znakom opozorila na nevarnost in znakom za
preplah oziroma neposredno nevarnost ob nevarnosti oz. nesreči na širšem območju
(območju dveh ali večih občin oz. celotnem območju regije) mora ReCO Murska Sobota
obvezno pridobiti odobritve zgoraj navedenih pristojnih oseb.
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Takoj po alarmiranju mora ReCO Murska Sobota posredovati obvestilo sredstvom javnega
obveščanja (po lokalnem radiu, lokalni televiziji) o vrsti nevarnosti in napotke za osebno in
vzajemno zaščito in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov, prav tako mora o tem obvestiti
CORS.
V kolikor je alarmni znak dan v obmejnem območju, ReCO Murska Sobota obvesti o vzroku
proženja alarma, tudi pristojne regijske centre obmejnih županij in dežel.

5.4.2 Obveščanje javnosti
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz regijske pristojnosti
sta odgovorna poveljnik CZ za Pomurje in Izpostava URSZR Murska Sobota. Poveljnik CZ za
Pomurje lahko za posredovanje obvestil pooblasti člana Štaba CZ za Pomurje zadolženega za
stike z javnostjo, ki obvešča širšo domačo javnost na podlagi poročil, ki jih pripravijo občinski
štabi CZ, pristojne službe ter organi skladno s svojimi pristojnostmi.
Obvestila za javnost morajo vsebovati podatke, ki so strogo namenski glede na vidik nesreče.
Podatki in informacije ne smejo biti vzrok za vznemirjanje občanov in povzročanje panike pri
prebivalstvu.
Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje Izpostava URSZR Murska
Sobota.
V ta namen, skupaj s poveljnikom CZ za Pomurje:






organizira in vodi tiskovno središče,
organizira in vodi novinarske konference,
pripravlja skupna sporočila za javnost,
navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago
informativna in druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri,
spremlja poročanje medijev.

Obvestila za javnost morajo vsebovati podatke, ki so strogo namenski glede na vidik dogodka.
Podatki in informacije ne smejo biti vzrok za vznemirjanje občanov in povzročanje panike pri
prebivalstvu.
Obvestila o vzrokih nesreče in povzročiteljih lahko posredujejo samo osebe s pooblastili za
posredovanje obvestil, oziroma se objavljajo samo informacije o možnem sumu na vzrok
nesreče.
Ob nesreči so javni mediji dolžni na zahtevo pristojnega državnega organa brez odlašanja in
brezplačno objaviti nujna sporočila.
V kolikor je zaradi nevarnosti terorističnega napada ogroženo življenje večjega števila
prebivalcev, lahko občina organizira informacijski center.

P - 15
P - 17
P - 18

Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Seznam prejemnikov informativnega biltena
Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem
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alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
Telefonska številka, na kateri lahko državljani dobijo informacije o
nesreči
Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih
pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ RS/izpostave/občine
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Načrt dejavnosti

5.4.2.1 Obveščanje ogroženega prebivalstva
Za obveščanje ogroženega prebivalstva o nevarnosti terorističnega napada, neposredni
nevarnosti za prebivalce, možnih posledicah, sprejetih ukrepih in nalogah zaščite, reševanja in
pomoči, ukrepih za preprečevanje širjenja nevarnosti nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih in
rastlinah in pomoči obolelim ljudem, živalim in rastlinam je pristojna URSZR in Izpostava
URSZR Murska Sobota.
Državni organi in drugi organi na območju pomurske regije v sodelovanju z Izpostavo URSZR
Murska Sobota in Štabom CZ za Pomurje ter občinskimi organi na ogroženem ali prizadetem
območju, na katerem je prišlo do terorističnega napada, vzpostavijo stik s prebivalci in dajejo
lokalnemu prebivalstvu informacije, ki se nanašajo predvsem na stanje na prizadetem
območju ter sprejetih ukrepih za ublažitev posledic.
Izpostava URSZR Murska Sobota za obveščanje prebivalcev o pretečih nevarnostih ali o
izvajanju zaščitno reševalnih aktivnostih uporablja naslednje načine obveščanja:








obveščanje preko lokalnih radijski postaj,
obveščanje preko lokalnih časopisov,
obveščanje preko kabelske televizije (KTV) ter preko internih kabelskih programov
posameznih naselij,
obveščanje s pomočjo mobilne razglasne postaje z avtomobili se vrši neposredno na
ogroženih območjih (vozila izpostav URSZR),
obveščanje preko Teleteksta TV Slovenija; str. 392,
obveščanje preko internetnih strani URSZR; http:// www.sos112.si
obveščanje s pomočjo pisnih obvestil in plakatov. Ta se natisnejo oziroma izdelajo s
pomočjo računalniških aplikacij in fotokopirajo.

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je pristojna občina. Informacije o
razmerah na prizadetem območju občine posredujejo prek javnih občil in na druge, krajevno
običajne načine, ki jih določijo v načrtih zaščite in reševanja.
Za dodatne informacije občine lahko objavijo posebne telefonske številke.
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5.4.2.2 Obveščanje pristojnih organov javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih
organizacij, ki upravljajo objekte kritične infrastrukture
O povečani nevarnosti terorističnih napadov v Sloveniji, regijski centri za obveščanje o tem
obvestijo vodstva javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij, ki upravljajo
objekte kritične infrastrukture, ki bi bili lahko tarča terorističnih napadov.
Navedeni organi po prejemu obvestila:
- poostrijo nadzor nad osebami, ki vstopajo ali izstopajo iz objektov kritične infrastrukture,
- preverijo stanje v objektih ali delih tehnološkega procesa, ki je ranljiv za teroristični napad,
- zagotovijo dosegljivost oziroma pripravljenost ustreznih delavcev in služb,
- preverijo ustreznost in ažurnost načrtov.

5.4.2.3 Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju pomurske
regije je odgovoren poveljnik oziroma namestnik poveljnika CZ za Pomurje in župan prizadete
občine.
Obveščanje javnosti ob terorističnih napadih poteka po medijih, ki so po Zakonu o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 - UPB) dolžni na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in
zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujna sporočila v zvezi z resno ogroženostjo
življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države.
Obveščanje javnosti v regiji poteka preko lokalnih medijev.
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5.5 Obveščanje dežel in županij sosednjih držav
Za obveščanje in izmenjavo podatkov s sosednjimi državami se ravna v skladu z navodilom
za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah ter v skladu s sklenjenimi meddržavnimi
sporazumi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Na podlagi dogovora stalne slovensko-madžarske mešane komisije za izvajanje sporazuma o
sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na podlagi dogovorov
meddržavnih mešanih komisij Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške
za izvajanje sporazuma o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, se o
nevarnosti terorističnega napada ali ob napadu obveščajo obmejna madžarska županija
Žalezno in Zala, hrvaška županija Medžimursko ter avstrijski deželi Gradiščanska in Štajerska.
Obveščanje obmejnih županij in dežel sosednjih držav poteka preko ReCO Murska Sobota,
kateri posreduje sporočila (e-sporočila, telefaks idr.) kontaktnim organom in službam
sosednjih županij in dežel.

P - 16
D - 18

Pregled kontaktnih organov drugih držav in mednarodnih organizacij,
dežel in županij sosednjih držav
Vzorec obrazca za obveščanje dežel in županij sosednjih držav
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6.1 Aktiviranje organov vodenja, strokovnih služb in komisij
Glede na oceno stanja na terenu poveljnik CZ za Pomurje aktivira organe, ki so pristojni za
operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči, strokovne službe in komisije in
sicer:
 vodjo Izpostave URSZR Murska Sobota,
 namestnika poveljnika CZ za Pomurje,
 Štab za CZ za Pomurje v operativni sestavi.

P-1
P-3
P-4
P – 32
P - 33
D - 14

6.2

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite
Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Seznam komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov
Seznam članov komisije za ocenjevanje škode
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP

Aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje

Po obvestilu o napadu uporabi kemičnega, jedrskega ali radiološkega orožja se:
a) ob uporabi orožja za množično uničevanje na omejenem in po obsegu manjšem območju (posledica se kaže kot – požar, eksplozija, omejena kontaminacija zemljišča, zraka,
manjše število ranjenih in mrtvih na kraju dogodka), aktivira:
 Gasilske enote širšega pomena (Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Nafta varovanje in požarna varnost d.o.o., Lendava) in PGD po občinah po odločitvi vodje
intervencije,
 Zdravstveni dom Murska Sobota – Reševalna postaja Murska Sobota,
Zdravstveni dom Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava,
 Splošna bolnišnica Murska Sobota,
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor,
 regijsko enoto CZ za RKB izvidovanje.
b) ob uporabi orožja za množično uničevanje, ko je prizadeto širše območje Pomurske
regije - posledice uporabe se kažejo kot širše kontaminirano območje, kontaminirano
ozračje, ki se širi, večje število ranjenih in poškodovanih (aktivira se tudi državni načrt
zaščite in reševanja), v aktivnosti zaščite in reševanja se vključijo poleg rednih služb še
dodatne sile za zaščito, reševanje in pomoč in sicer:
 regijske RKB enote,
 PGD prizadetih občin in v sosednjih občinah,
 javna in komunalna podjetja v občinah.
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c) ob uporabi klasičnih terorističnih sredstev na omejenem območju - tarče napadov bi
lahko bili infrastrukturni objekti, objekti v katerih se nahaja večje število ljudi, javni in drugi
objekti infrastrukture s povečano stopnjo ogroženosti, se aktivirajo regijski načrti zaščite
in reševanja, izdelani za ukrepanje ob podobnih posameznih nesrečah, kot so letalska
nesreča in železniška nesreča ali so po načinu ukrepanja uporabni - kot načrti ukrepanja
ob poplavah, porušitvi jezov ali potresu, kužnih boleznih in nesanirane naftne vrtine.

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ V REGIJI

DOLŽNOSTNE FORMACIJE
"Civilna zaščita"

PROSTOVOLJNE
FORMACIJE

POKLICNE FORMACIJE

ORGANI
CIVILNE ZAŠČITE

ENOTE IN SLUŽBE
CIVILNE ZAŠČITE

Gasilske enote
širšega pomena

Poveljnik CZ
za Pomurje

Služba za podporo

Območna združenja
RKS

Namestnik poveljnika
CZ za Pomurje

Enota za tehnično
reševanje

Štab CZ za Pomurje

Enota za RKB zaščito

Nacionalni veterinarski
inštitut OE M. Sobota

Logistični center

nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in
hrano Maribor

Slovenski Karitas

Gasilske enote
širšega pomena

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Cestno podjetje
M. Sobota
Službe NMP
Javna zdravst. služba
Druge organizacije
po pogodbi

Slika 5: Pregled sil, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz regijske pristojnosti

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob tej nesreči poveljnik CZ za Pomurje glede na
oceno stanja aktivira enote Civilne zaščite ter vključi v aktivnosti zaščite in reševanja
naslednje:




Enota za tehnično reševanje,
Enota za RKB zaščito,
Služba za podporo,
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Logistični center,
gasilske enote širšega regijskega pomena – GD Murska Sobota, PGD Ljutomer, PGD
Gornja Radgona,
Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. Lendava,
Cestno podjetje Murska Sobota (za vzdrževanje državnih cest),
Veterinarska uprava RS - Nacionalni veterinarski inštitut – Območna Murska Sobota,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor,
Službe NMP – Javna zdravstvene službe (Reševalna postaja ZD Murska Sobota, ZD
Gornja Radgona, ZD Ljutomer, ZD Lendava),
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rdeči križ Slovenije – OZRK Murska Sobota, OZRK Gornja Radgona, OZRK Ljutomer,
OZRK Lendava,
Slovenska Karitas,
druge organizacije po pogodbi.

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaščito, reševanje in pomoč
vpokličejo in organizirajo vključno za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. O pripravljenosti
in aktiviranju regijskij enot in služb CZ odloča poveljnik CZ za Pomurje.
Poveljnik CZ za Pomurje na podlagi presoje lahko odredi tudi stanje pripravljenosti določenih
regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sil za ZRP iz drugih
regij na podlagi zahtev in predlogov poveljnika CZ za Pomurje odloča poveljnik CZ RS.
Glede na oceno stanja napada se lahko aktivirajo samo določene nižje enote (ekipa, oddelek)
omenjenih enot.
Pozivanje regijskih pripadnikov CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja
Izpostava URSZR Murska sobota, ki urejajo tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in
povračili stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti in
reševanju.
Regijske sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki odidejo na prizadeto območje, se zberejo na
svojih zbirališčih in se napotijo v regijski logistični center, kjer se jim na podlagi zahtev občin
prizadetega območja določi delovišče in izda delovni nalog.
Za zagotavljanje varnosti se aktivira policija, ki zavarovanje kraja nesreče, ureja cestni promet
za intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih ukrepov.

P-1
P-5
P–6
P–7
P – 15
P – 25

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite
Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za
zaščito, reševanje in pomoč
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za
zaščito in reševanje
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled človekoljubnih organizacij

Izdelal:MORS,Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava M. Sobota
Dokument: TERORISTIČNI NAPAD_ver.4.0_POMURJE-ORG-nove priloge-dodatki_AŽ

Verzija 4.0
Ažurirano:1/2015

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE
NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
35/54

P – 27
P – 54
P – 55
P – 56
P – 57
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Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Shema organiziranosti regijskih sil ZRP
Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB dekontaminacijo
Seznam pripadnikov regijske službe za podporo CZ
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega
centra ter prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec delovnega naloga
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Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih

6.3

Materialna pomoč države ob ukrepanju ob nesrečah zaradi terorizma obsega zlasti:
- zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme (maske, zaščitne obleke…),
- zagotavljanje sredstev za razkuževanje,
- zagotavljanje zdravil,
- zagotavljanje finančnih sredstev.
O uporabi materialnih sredstev iz državnih rezerv odloča Vlada RS, v nujnih primerih pa tudi
poveljnik CZ RS ali njegov namestnik. Pomoč iz državnih rezerv je zagotovljena šele, ko regija
uporabi vsa svoja sredstva, s katerimi razpolaga.
Presoja potreb po državni pomoči in odločanje o vrsti pomoči je v državni pristojnosti.
V Pomurju se za potrebe sprejemanja pomoči formira logistični center. Odločitev o tem
sprejme poveljnik CZ RS.
Regijski logistični center je lociran znotraj območja vojašnice Murska Sobota v Kopališki ulici v
Murski Soboti.
Naloge regijskega logističnega centra obsegajo:






zagotavljanje ustreznih pogojev za uspešno aktiviranje in organiziranje regijskega
štaba, enot in služb Civilne zaščite;
skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč
regijskemu štabu, enotam in službam Civilne zaščite;
zagotavljanje rezerv opreme in materialnih sredstev regijskemu štabu, enotam in
službam Civilne zaščite;
zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči prebivalstvu ob naravnih in
drugih nesrečah;
skladiščenje in razdeljevanje sredstev iz državnih zalog materialnih sredstev ob
naravnih in drugih nesrečah;

Za organizacijo in delovanje logističnega centra na območju Pomurja je pristojna Izpostava
URSZR Murska Sobota.
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Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za
zaščito, reševanje in pomoč
Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in
drugih nesreč
Seznam regijskih logističnih centrov, predvidenih za sprejem državne
pomoči
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega
centra ter prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE
7.1

Organi in njihove naloge

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Po tem zakonu se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira
in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.
Organi in njihove naloge na regijski ravni:
 Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota














opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči iz svoje pristojnosti,
organizira komunikacijski sistem za delovanje državnih (regijskih) sil za zaščito,
reševanje in pomoč,
zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na regijski ravni,
zagotavlja pogoje za delo poveljnika CZ za Pomurje in Štaba CZ za Pomurje,
zagotavlja logistično podporo pri delovanju državnih (regijskih) sil za zaščito, reševanje
in pomoč,
organizira delo, zagotavlja pogoje za delo ter nudi administrativno-tehnično in logistično
podporo ReKOŠ,
organizira delo, zagotavlja pogoje za delo ter nudi administrativno-tehnično in logistično
podporo ReKOPO,
organizira ocenjevanje škode oz. ocenjevanje poškodovanosti gradbenih objektov
preko regijskih in občinskih komisij,
pomaga pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter pri odpravljanju posledic,
zbira, obdeluje in posredujejo podatke o nesrečah in drugih dogodkih,
operativno ureja pomoč s strani državnega nivoja,
operativno ureja pomoč obmejnih županij in dežel sosednjih držav v silah in sredstvih
za zaščito, reševanje in pomoč ter
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

D-2
D - 22

Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih
pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ RS/izpostave/občine
Načrt dejavnosti

 Poveljnik CZ za Pomurje
 aktivira regijski načrt zaščite in reševanja,
 ovrednoti predloge zaščitnih ukrepov, jih odreja in prekliče, ko so za to izpolnjeni pogoji,
 operativno-strokovno vodi dejavnost CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz
regijske pristojnosti,
 usklajuje operativne ukrepe in dejavnosti služb in organov ministrstev ter drugih
državnih organov na regijskem nivoju,
 daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem, pomočjo ter odpravljanjem
posledic poplav,
 usmerja dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč,
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odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
vodi regijske sile za zaščito reševanje in pomoč,
določa vodjo intervencije,
zahteva pomoč s strani državnega nivoja,
operativno ureja pomoč iz obmejnih županij in dežel sosednjih držav v silah in sredstvih
za zaščito, reševanje in pomoč,
obvešča poveljnika CZ RS o posledicah in stanju na prizadetem območju,
nadzoruje izvajanje nalog - spremlja stanje za prizadetem območju,
usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetem
območju,
vodi pripravo končnega poročila o poplavah in ga predlaga v sprejem Štabu CZ RS ter
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

 Štab Civilne zaščite za Pomurje
Organizira ob poplavah naslednje delovne procese:
 operativno načrtovanje,
 organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz regijske pristojnosti,
 zagotavlja informacijsko podporo,
 zagotavljanje logistične podpore regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
 nudenje pomoči občinskim organom vodenja ter občinskim silam zaščite, reševanja in
pomoči,
 opravljanje administrativnih in finančnih zadev in
 druge naloge iz svoje pristojnosti.
 Policijska uprava Murska Sobota














varuje življenje ljudi, premoženja ter vzdržuje javni red na prizadetem območju,
nadzira in ureja promet v skladu s stanjem prometne infrastrukture,
omogoča interveniranje silam za zaščito, reševanje in pomoč,
sodeluje z letalsko enoto policije pri opravljanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidovalnih
in drugih nalog ZRP,
organizira preventivno in represivno dejavnost v zvezi z kaznivimi dejanji v skladu z
nastalimi razmerami,
po potrebi organizira mobilni komunikacijski center in vzpostavlja komunikacijskoinformacijsko povezavo z drugimi organizacijskimi enotami ministrstev ter drugimi
državnimi organi,
varuje državno mejo in opravlja mejno kontrolo,
opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih,
sodeluje pri identifikaciji žrtev,
obvešča ministrstvo za zunanje zadeve o umrlih tujcih,
ureja zadeve v zvezi z orožjem in prevozi nevarnih snovi
varuje določene osebe, organe, objekte in okoliše in
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
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Načrt dejavnosti

Izdelal:MORS,Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava M. Sobota
Dokument: TERORISTIČNI NAPAD_ver.4.0_POMURJE-ORG-nove priloge-dodatki_AŽ

Verzija 4.0
Ažurirano:1/2015

REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE
NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI
39/54

 Nevladne organizacije
Rdeči križ Slovenije - območna združenja RK, Slovenska Karitas, občinske gasilske zveze,
prostovoljna gasilska društva ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna
za zaščito, reševanja in pomoč izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne
akcije zaščite, reševanja in pomoči na podlagi odločitve poveljnika CZ za Pomurje.

7.2 Operativno vodenje
V sodelovanju poveljnik CZ regije za Pomurje in poveljnik CZ občine spremljata stanje in
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju. Na zahtevo poveljnika CZ
občine organizirata potrebno pomoč regije oziroma države.
Če je teroristični napad prizadel območje dveh ali več regij, naloge zaščite, reševanja
in pomoči vodi in organizira poveljnik CZ RS v skladu s svojimi pristojnostmi in
pooblastili Vlade RS. V dejavnosti se lahko vključijo tudi ministrstva v skladu z odločitvami
poveljnika CZ RS oziroma Vlade RS.
Naloga poveljnika CZ regije je, da v čim krajšem času vzpostavi pregled nad stanjem
na prizadetem območju, oceni predvideni razvoj situacije, zagotovi
nujno pomoč na
prizadetem območju in sprejme glede na pričakovano širjenje nesreče vse ukrepe, ki so
nujno potrebni za reševanje ljudi in materialnih dobrin. Če je potrebna evakuacija
prebivalstva, je naloga regijskih in lokalnih štabov, da zagotovijo vse potrebno za prevoz
in nastanitev prebivalstva.
Če je treba zagotoviti začasne nastanitvene zmogljivosti za prizadete ali obolele
(karantena), jih zagotovijo v sodelovanju s pristojnimi javnimi službami.
Štab CZ za Pomurje, ki ga lahko skliče poveljnik CZ Pomurja v popolni ali operativni
sestavi, praviloma zaseda na sedežu, ki je na Izpostavi URSZR Murska Sobota.
Poveljnik CZ Pomurja lahko za opravljanje posameznih nalog določi vodjo intervencije, ki
so mu podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na
prizadetem območju. Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez,
opreme, materiala, prevoza, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega
varstva, zagotavlja Štab CZ Pomurja s službami za podporo.
Posledice dogodka je treba čim prej ustrezno dokumentirati. Prav
dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ Pomurja in drugih organov.

tako

je

treba

Če je prišlo do dogodka ogroženosti na območju več občin v Pomurski regiji, dejavnosti za
zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena organizira, usklajuje, koordinira in vodi
poveljnik CZ Pomurja.
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Štab CZ za Pomurje organizira ob dogodku naslednje dejavnosti:







operativno načrtovanje,
organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz regijske pristojnosti,
zagotavljanje informacijske podpore občinskim štabom CZ,
zagotavljanje logistične podpore regijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč
pomoč občinskim silam zaščite, reševanja in pomoči in
opravljanje administrativnih in finančnih zadev.

Pri tem sodelujejo člani štaba, delavci Izpostave URSZR Murska Sobota ter drugi strokovnjaki,
ki jih lahko k delu pritegne poveljnik CZ za Pomurje. Poveljnik CZ za Pomurje lahko za
izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne skupine ali druga začasna delovna
telesa.
Poveljnik CZ za Pomurje za operativno izvajanje posameznih nalog določi vodje intervencij,
katerim so neposredno podrejene vse sile, ki sodelujejo pri izvajanju teh nalog na terenu.
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materialov, transporta,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja Štab CZ za
Pomurje s službo za podporo in logističnim centrom v sodelovanju Izpostavo URSZR Murska
Sobota.
Izpostava URSZR Murska Sobota pripravi vse potrebno za nemoteno dela poveljnika CZ za
Pomurje in Štaba CZ za Pomurje, kakor tudi nemoteno delo logističnega centra.
Ob naravni ali drugi nesreči pristojni poveljnik CZ oziroma vodja intervencije zagotavlja,
operaterjem sistema javne stacionarne in mobilne telefonije, dostope do komunikacijskih
objektov, ki so v okvari na območjih nesreče (intervencije), do odprave napak in ponovne
vzpostavitve delovanja.
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7.3

Organizacija zvez

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno
povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi
službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:








javnih telekomunikacijskih zvezah,
sistemu radijskih zvez ZARE, ZARE DMR
sistemu radijskih zvez ZARE +,
informacijsko-komunikacijskem omrežju INTERNET oz. INTRANET
internih telekomunikacijskih zvezah, ki so lahko analogne oz. digitalne,
funkcionalnih zvezah posameznih gospodarskih in drugih sistemov,
zveze radioamaterjev.

Pri vodenju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah se
uporablja sistem zvez zaščite in reševanja (ZARE), ki ima podsistem radijskih zvez in
podsistem osebnega klica. Sistem ZARE je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Telekomunikacijsko središče tega sistema je ReCO Murska Sobota, do katerega se
uporabniki lahko povezujejo le z uporabo repetitorjev na kanalih 02 Kuštanovci, 03 Police, 06
Ljutomer, 13 Murska Sobota in 22 Lendava in preko katerih se zagotavlja povezovanje
uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. Uporabljajo ga tako
organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči, enote in službe Civilne zaščite, gasilci,
potapljači, upravni organi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ostale
službe in organizacije, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja.
Ob morebitnem izpadu repetitorja, se posreduje CORS zahtevo po postavitvi mobilnega
repetitorja.
Za neposredno vodenje intervencije na terenu se uporabljajo simpleksni kanali, ki jih dodeli
ReCO Murska Sobota.
V primeru, da so naloge zaščite, reševanja in pomoči vključeni tudi zrakoplovi Slovenske
vojske in Slovenske policije se za medsebojno komuniciranje uporabljajo 33. ali 34. kanal
radijskih zvez ZARE in Klicni znak radijskega prometa sistema ZARE Letalske policijske enote
oziroma radijski imenik 15. Brigade VL.
Organi vodenja na državnem in regijskem nivoju ter službe NMP uporabljajo tudi sistem
radijskih zvez ZARE, ZARE+.
Radijske zveze sistema zvez ZARE in ZARE+ ter ZARE DMR se uporablja v skladu z
navodilom za uporabo radijskih zvez ZARE.

P - 19
D-4
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Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči
Načrt dejavnosti
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
8.1

Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči

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

8.1.1

Evakuacija

Kadar je zaradi nevarnosti terorističnega napada oziroma napada ogroženo življenje ljudi v
javnem objektu o umiku oziroma izpraznitvi objekta, odloči služba, ki objekt varuje, pristojni
policist oziroma vodja intervencije v skladu z evakuacijskim načrtom objekta. Izvaja se le ob
uporabi kemičnega orožja.
Evakuacijo ob terorističnem napadu odredi župan ali v nujnih primerih poveljnik CZ prizadete
občine. Izvaja se v skladu z načrtom evakuacije, ki ga izdela občina za vsako ogroženo
območje posebej. Z evakuacijskim načrtom mora seznaniti ogroženo prebivalstvo, predvsem
pa z evakuacijskimi potmi in zbirališči, od koder bo skupni prevoz do začasnih bivališč.
Poveljnik CZ za Pomurje s Štabom CZ za Pomurje lahko na prošnjo prizadetih občin
koordinira ukrep evakuacije.

P-1
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8.1.2

Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne
zaščite
Pregled centrov za socialno delo
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Načrt dejavnosti

Radiološka, kemijska in biološka zaščita

Radiološka zaščita obsega poleg nadzora radioaktivnosti ukrepe in sredstva za neposredno
zaščito pred ionizirajočim sevanjem, in sicer:
- uporabo osebnih zaščitnih sredstev (formacijska in priročna)
- omejitev gibanja na najnujnejše ter zadrževanje v prostorih z ustrezno izolacijo
- uporabo tablet kalijevega jodida,
- prepoved oziroma omejitev uživanja določenih živil,
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-

zaščito vodnih virov,
zaščito živali in živinske krme ter
dekontaminacijo.

Predloge za izvajanje posameznih zaščitnih ukrepov in območja njihovega izvajanja
poveljniku CZ za Pomurje oblikujejo strokovne službe.

Zaščitni ukrepi na območju napada se izvajajo na podlagi rezultatov nadzora radioaktivnosti,
ki ga izvajajo pristojne ustanove za redni nadzor radioaktivnosti, enote CZ za radiacijsko,
kemijsko in biološko zaščito ter enota za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in
pomoči (ELME) ter po potrebi tudi enote Slovenske vojske.
Regijske enote za RKB-zaščito opravljajo poleg detekcije in dozimetrije tudi jemanje vzorcev.
Zahtevnejše terenske in laboratorijske preiskave in analize izvaja pooblaščeni Ekološki
laboratorij z mobilno enoto (ELME).
Zaščitni ukrepi, ki se načrtujejo na območju nevarnosti terorističnega napada so:
 ukrepi radiološka zaščite:
- prepoved uporabe (pitne) vode in prepoved ali omejitev uživanja določenih živil,
predvsem poljščin, sadja ter zelenjave,
- zaščita živali in živinske krme (zadrževanje živali v hlevih, prepoved paše in hranjenja
živali s svežo krmo),
- dekontaminacija ljudi, živali, objektov, predmetov in površin,
- uporaba tablet kalijevega jodida,
- omejitev nabiranja in uporabe poljskih pridelkov in gozdnih sadežev,
- omejitev paše,
- omejitev lovljenja divjadi,
- omejitev gibanja na prostem,
- zaščitni ukrepi v kmetijstvu in
- zaščita virov pitne vode.
Odrejene zaščitne ukrepe izvajajo prebivalci v okviru osebne in vzajemne zaščite; pristojne
javne službe in ustanove s področja oskrbe z vodo; proizvodnje, prometa in skladiščenja živil
in živinske krme; zdravstva; izobraževanja otrok.
Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito morajo takoj po terorističnem napadu
čimprej pregledati celotno prizadeto območje in odkriti morebitne nevarnosti, povezane z RKB
kontaminacijo, zato opravijo sistematično radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje,
ugotovijo prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju, izvedejo označevanje, ugotovijo
in označijo kontaminirano območje, organizirajo in izvedejo zaščito in reševanje pred
nevarnimi snovmi, usmerjajo dekontaminacijo in ugotavljajo prenehanje radiološke, kemijske
in biološke nevarnosti.

P - 12
P - 24

Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o
poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
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P - 30
P - 56
D-7
D - 15

Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB dekontaminacijo
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Vzorec delovnega naloga

Po potrebi se za izvajanje zahtevnejših terenskih in laboratorijskih preiskav in analiz vključita
pooblaščena ekološka laboratorija z mobilnima ekipama pri Inštitutu Jožef Štefan – ELME in
Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor – MEEL ter pooblaščene organizacije, ki imajo
laboratorije za najzahtevnejše kemijske, biološke in radiološke preiskave in analize npr.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor.
Koncept ukrepa radiološke, kemične in biološke zaščite podrobneje razdelajo ogrožene
občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja.

8.1.3

Zaklanjanje

Zaklanjanje obsega umik prebivalstva v zaklonišča ali druge zidane zgradbe, s čimer se
odpravijo ali zmanjšajo škodljivi učinki povečanega sevanja.
Prebivalci se zaklonijo v notranje prostore stavb, zaklonišča ali zaklonilnike, pri čemer je
potrebno upoštevati, da določena vrsta zaklanjanja omogoča različno raven zaščite pred vplivi
sevanja.
Ukrep zaklanjanja se razglasi preko sredstev javnega obveščanja, tako kot vsa opozorila in
navodila prebivalcem. Za izvedbo ukrepa in obveščenost prebivalcev so zadolžene občine na
območju katere se izvaja ukrep.
Na območju Pomurja bi se ta ukrep izvajal le v skrajnih primerih, ko bi meritve hitrosti doz v
okolju pokazale, da je dosežen intervencijski nivo za zaklanjanje in evakuacijo.
Štab CZ za Pomurje preko svojih služb skrbi za obveščanje in opozarjanje prebivalstva na
ogroženem območju.

8.1.4

Sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva

Oskrba ogroženega prebivalstva zaradi jedrske, biološke ali kemične nevarnosti ob
terorističnem napadu se izvaja, ko prebivalci zaradi ogroženosti življenja morajo zapustiti
domove. Oskrba tega prebivalstva je v pristojnosti občin, ki morajo v svojih načrtih zaščite in
reševanja natančno določiti sprejemna mesta evakuiranega prebivalstva.
Ocenjujemo, da do večjega pojava sprejema in oskrbe ogroženega prebivalstva na območju
Pomurja ne bi prišlo.
Navedene naloge izvajajo občinske službe CZ za podporo, podjetja, ki razpolagajo z
nastanitvenimi in prehrambnimi zmogljivostmi, centri za socialno delo, RKS – območna
združenja RK na območju pomurske regije, Slovenska Karitas.
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Poveljnik CZ za Pomurje s Štabom CZ za Pomurje lahko na prošnjo prizadetih občin
koordinira ukrep začasne nastanitve in oskrbe prizadetega prebivalstva. V kolikor se izkazuje
potreba po zagotovitvi začasnih kontejnerskih bivališč in so zato dani ustrezni pogoji, se
vključi poveljnik CZ za Pomurje.
Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev obsega:
- pripravo zbirališč za umik oziroma evakuacija prebivalcev iz ogroženih zgradb in
območij, za katere je bila odrejena evakuacija,
- nudenje zatočišča in nujne oskrbe prebivalcev, ki so se zaradi ogroženosti območja,
kjer prebivajo, umaknili iz svojih prebivališč,
- postavljanje začasnih prebivališč,
- oskrba prebivalcev s pitno vodo, hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami,
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
Na evakuacijskih sprejemališčih se po potrebi organizirajo dekontaminacijske postaje in
informacijski centri.
V kolikor začasna nastanitev traja dalj časa (v primeru porušitve ali hude poškodbe ali
kontaminacije zgradb) se šoloobveznim otrokom zagotovi vključevanje v izobraževalni proces
v vrtcih ali šolah v novem okolju oziroma se jim s prevozom omogoči obisk v matične šole.
V te naloge se lahko vključujejo regijske enote in sicer tehnično – reševalna enota, enote za
postavitev začasnih bivališč (taborniki), logistični center s službo za podporo.
Med nevladnimi organizacijami se vključujejo OZRK iz Pomurja, Slovenska Karitas.
Neposredno v pomoč se vključujejo tudi Centri za socialno delo iz Pomurja in druge
organizacije in društva, ki izkažejo svoj interes in se lahko s svojim poslanstvom vključijo v
ukrep.
Koncept ukrepa sprejema in oskrbe ogroženih prebivalcev podrobneje razdelajo ogrožene
občine v občinskih načrtih zaščite in reševanja.

P – 21
P – 22
P – 25
P - 26
P - 59
D–3
D – 17

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih
prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev
zasilnih prebivališč
Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled centrov za socialno delo
Sezanam pripadnikov regijske enote za postavitev zasilnih bivališč –
Zveza tabornikov Slovenije
Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega
centra ter prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih
Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč
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8.1.5

Zaščita reševalcev in drugega osebja

Vsi izvajalci zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči na onesnaženem
območju morajo biti opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi in sredstvi za
dozimetrično kontrolo.
Za nadzor (kontrolo) doznih obremenitev posameznikov, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju
in niso poklicni delavci z viri ionizirajočega sevanja, skrbijo enote za RKB izvidovanje.

8.1.6

Zaščita kulturne dediščine

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje škodljivih vplivov terorističnih napadov na kulturno dediščino. Izvajajo jih
strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor po
potrebi pa sodelujejo tudi enote CZ in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč .

P - 31

Pregled kulturne dediščine

8.2

Naloge zaščite, reševanja in pomoči

8.2.1

Prva pomoč in nujna medicinska pomoč

Prva pomoč obsega:
- dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim,
- pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih in
- sodelovanje pri izvajanju higiensko – epidemioloških ukrepov.
Nujno medicinsko pomoč izvajajo ekipe nujne medicinske pomoči organizirane na pred
bolnišničnem nivoju in ustrezne organizacijske enote na sekundarnem nivoju (bolnišnice), v
skladu s sprejetimi zdravstvenimi smernicami za ravnanje ekip nujne medicinske pomoči.
Specialistično oskrbo poškodovanim in obolelim, ki niso kontaminirani in ne kažejo znakov
akutne obolelosti (npr. bruhanje), nudijo pristojne splošne bolnišnice. Kontaminiranim osebam
in osebam z znaki akutne obsevanosti nudi oskrbo Univerzitetni klinični center Ljubljana
(UKC), Klinika za nuklearno medicino.
P – 27
P – 28
D–6
D–7
D – 22

Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Načrt dejavnosti
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8.2.1.1

Psihološka pomoč

Ob terorističnem napadu so neposredno ogroženi ljudje, ki so preživeli ali svojci žrtev psihično
prizadeti. Zaradi tega se na območju občine organizira psihološka pomoč, ki jo dajejo različni
strokovnjaki kot so psihologi, terapevt, duhovniki in drugi.
Psihološki učinki nesreče so lahko dolgotrajni, zato je cilj nudenja psihološke pomoči
predvsem v zmanjšanju stresa in omogočanju hitrejše vzpostavitve duševnega ravnovesja.
V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v nesreči,
z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo.
Zgibanke se delijo po terorističnem napadu.
D–6

8.2.1.2

Navodilo za izvajanje psihološke pomoči

Identifikacija mrtvih

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

8.2.2

Prva veterinarska pomoč

Prva veterinarska pomoč ob terorističnih napadih zajema:
- izvajanje ukrepov za zaščito živali, živil živalskega izvora, krmil in napajališč pred
ionizirajočim sevanjem, ki jih je priporočilo Ministrstvo za kmetijstvo ali UVHVVR,
- izvajanje ukrepov za zaščito živali ob nevarnosti pojava ali množičnem pojavu živalskih
bolezni,
- sodelovanje pri izvajanju dekontaminacije živine in
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel.
Ukrepi za zaščito živali lahko zajemajo tudi preventivno evakuacijo živali, zaklanjanje živali,
krmljenje živali z neoporečno hrano, napajanje z neoporečno vodo ter zaščito krme.
V primeru pojava nalezljivih bolezni pri živalih se izvajajo ukrepi v skladu z državnim in drugimi
načrti za ta primer.
P – 15
P - 29
P – 61
D–7

Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled veterinarskih organizacij
Pregled ekip za prvo veterinarsko pomoč v regiji
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
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8.2.3

Tehnično reševanje

Tehnično reševanje obsega:
- reševanje ljudi in materialnih dobrin iz ruševin, razbitin, vode in težko dostopnih
predelov,
- reševanje iz visokih zgradb,
- iskanje pogrešanih v vodi,
- premoščanje vodnih in drugih ovir,
- reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode,
- rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo,
- ojačevanje objektov (odranje in podpiranje), zavarovanje prehodov in poti ob
poškodovanih objektih ter odstranjevanje ruševin in čiščenje komunikacij ter
- izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.
Navedene naloge opravljajo gasilci, tehnično-reševalne enote CZ, v katerih sestavi delujejo
tudi ekipe kinologov z reševalnimi psi, ekipe potapljačev ter gradbena podjetja z ustrezno
mehanizacijo. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo tudi enote SV.

8.2.4

Gašenje in reševanje ob požarih

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

8.2.5

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje

Ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene – radiološkega
ali jedrskega orožja, je potrebno zagotoviti neoporečno (nekontaminirano) vodo in hrano ter
osnovne bivalne pogoje, npr. ustrezno nastanitev v primeru evakuacije, hrano v primeru
prehrambnih ukrepov, ipd.
Ob kemični kontaminaciji so osnovni pogoji zagotovljeni, ko je izvedena dekontaminacija
prizadetega območja.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene
javne službe in druge organizacije s področja infrastrukture na območju pomurske regije,
župan in občinski poveljniki CZ.
Poleg tega zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje obsega:
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi
potrebščinami,
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-

zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
oskrbo z električno energijo,
zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme in
zaščito kulturne dediščine.

P-6
P - 11
P - 14
P - 27
P - 28
P - 29
P – 52
P – 55
P – 60
P - 61
D – 15

Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito,
reševanje in pomoč
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
Pregled veterinarskih organizacij
Podatki o poveljnikih GZ in OGZ ter namestnikih poveljnikov GZ in P - OGZ
Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Sezanam pripadnikov regijskih enot za reševanje na in iz vode - SPZ PRS
Reševalna postaja Gornja Radgona in Reševalna postaja Murska Sobota
Pregled ekip za prvo veterinarsko pomoč v regiji
Vzorec delovnega naloga
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
V okviru osebne in vzajemne zaščite je treba prebivalce obveščati o nevarnosti oziroma o
možnosti napada z orožjem za množično uničevanje in načini zaščite pred njim. Osebna in
vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe, ki jih prebivalci začnejo izvajati takoj, ko so obveščeni
o dogodku, glede na posledice ali pričakovane posledice dogodka.
Uporaba priročnih in standardnih sredstev za osebno zaščito ter dosledno spoštovanje
navodil, ki jih po sredstvih javnega obveščanja sporočajo strokovni organi, lahko učinkovito
zmanjšajo posledice uporabe sredstev za množično uničevanje. Za organiziranje, razvijanje in
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je pristojna občina.
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10 SEZNAM OKRAJŠAV
CZ
CORS
ELME
EU
KTV
MEEL
MNZ
MOP
NMP
OE
OKC
OZRK
PGD
PU
ReCO
ReKOŠ
ReKOPO
ReŠ CZ
RK
RKB
RKS
RS
SV
TNT
URSZR
UVHVVR
ZARE
ZD
ZRP

Civilna zaščita
Center za obveščanje RS
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Evropska unija
kabelska televizija
Mobilni ekološki laboratorij
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Nujna medicinska pomoč
organizacijska enota
Operativno komunikacijski center
Območno združenje Rdečega križa
Prostovoljno gasilsko društvo
Policijska uprava
Regijski center za obveščanje
Regijska komisija za ocenjevanje škode
Regijska komisija za ocenjevanje poškodovanosti objektov
Regijski štab civilne zaščite
Rdeči križ
Radiološko, kemično, biološko
Rdeči križ Slovenije
Republika Slovenija
Slovenska vojska
Trinitrotuol - eksploziv
Uprava RS za zaščito in reševanje
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zdravstveni dom
zaščita, reševanje in pomoč
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11.

SEZNAM PRILOG IN DODATKOV

11.1

Skupne priloge

št.
priloge
P–1
P–3
P–4
P–5
P–6
P–7
P–8
P – 11
P – 12
P – 14
P – 15
P – 16
P – 17
P – 18
P – 19
P – 21
P – 22
P – 24
P – 25
P – 26
P – 27
P – 28
P – 29
P – 30
P – 31
P – 32
P – 33
P - 50
P - 51
P - 52
P - 53
P - 54
P - 55
P - 56

Ime priloge
Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
Podatki o organih, službah in enotah CZ
Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito,
reševanje in pomoč
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito in
reševanje
Pregled materialnih sredstev iz državnih rezerv za primer naravnih in drugih
nesreč
Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o
poveljnikih in namestnikih poveljnikov
Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči
Pregled kontaktnih organov drugih držav in mednarodnih organizacij, dežel in
županij sosednjih držav
Seznam prejemnikov informativnega biltena
Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
Radijski imenik sistema zvez ZARE, ZARE+
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in
njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled človekoljubnih organizacij
Pregled centrov za socialno delo
Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
Pregled veterinarskih organizacij
Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
Pregled kulturne dediščine
Seznam komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov
Seznam članov komisije za ocenjevanje škode
Telefonska številka, na kateri lahko državljani dobijo informacije o nesreči
Seznam regijskih logističnih centrov, predvidenih za sprejem državne pomoči
Podatki o poveljnikih GZ in OGZ ter namestnikih poveljnikov GZ in P - OGZ
Seznam odgovornih oseb za ZRP po občinah
Shema organiziranosti regijskih sil ZRP
Seznam pripadnikov regijske tehnično reševalne enote CZ
Seznam pripadnikov regijske enote za RKB dekontaminacijo
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P - 57
P - 58
P - 59
P - 60
P - 61

11.2

Seznam pripadnikov regijske službe za podporo CZ
Seznam pripadnikov regijskega logističnega centra
Seznam pripadnikov regijske enote za postavitev zasilnih bivališč –Zveza
tabornikov Slovenije
Seznam pripadnikov regijskih enot za reševanje na in iz vode - SPZ PRS
Reševalna postaja Gornja Radgona in Reševalna postaja Murska Sobota
Pregled ekip za prvo veterinarsko pomoč v regiji

Posebne priloge – teroristični napad

št. priloge
P - 1401
P – 1402
P – 1403

Ime priloge
Sklep o sprejemu načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za
množično uničenje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s
klasičnimi sredstvi
Seznam organov, služb, organizacij in oseb seznanjenih z načrtom zaščite in
reševanja ob terorističnem napadu v Pomurju
Evidenca sprememb in dopolnitev načrta zaščite in reševanja ob
terorističnem napadu v Pomurju
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11.3

Skupni dodatki

št.
dodatka
D-1
D-2
D-3
D-4
D-6
D-7
D - 14
D - 15
D - 17
D - 18
D - 22

11.4

Ime dodatka
Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
Načrt URSZR/izpostave/občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za
delo poveljnika CZ in Štaba CZ RS/izpostave/občine
Načrt organizacije in delovanja državnega/regijskega logističnega centra ter
prevzema in razdelitve mednarodne pomoči na letališčih
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec delovnega naloga
Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč
Vzorec obrazca za obveščanje dežel in županij sosednjih držav
Načrt dejavnosti

Posebni dodatki – teroristični napad

št.
dodatka

Ime dodatka
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