
 
 
 

 

 

 

OBČINA BELTINCI 

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci   

Tel.: 02 541 35 35,  Fax: 02 541 35 70,   E-pošta: obcina@beltinci.si  

 

D E L N I  N A Č R T 

ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

OB POTRESU  NA OBMOČJU 

  OBČINE BELTINCI 

Verzija 3.0 

 

 Organ Datum Podpis odgovorne osebe 

Izdelal Občina 
Beltinci 

15. 3. 2015  
Iztok JEREBIC  

 

Pregledal Poveljnik Civilne zaščite 
Občine Beltinci 

 

  
Alojz VINČEC 

 

Sprejel Župan Občine 
Beltinci 

  
Milan KERMAN 

 

Skrbnik Občina 
Beltinci 

  
Iztok JEREBIC 

 



DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BELTINCI 

 

 

2 
 

KAZALO VSEBINE 

 
1. POTRES ................................................................................................................................. 4 

1.1. Uvod ........................................................................................................................................ 4 

1.2. Karta potresne intenzitete ....................................................................................................... 4 

2  SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA……………………………………………………….6 

2.1.  Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog ............................................... 6 

2.1.1. Občinski organi ..................................................................................................................... 6 

2.1.2. Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč ....................................................................... 6 

2.2. Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta  ....................................................................... 7 

2.3 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta …………………………………………………………………….8 

3 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ................................................................................................... 9 

3.1 Obveščanje ob potresu .................................................................................................................. 9 

3.1.1 Opazovanje ............................................................................................................................ 9 

3.1.2 Obveščanje pristojnih organov .............................................................................................. 9 

3.2 Obveščanje in alarmiranje splošne javnosti  in ogroženih prebivalcev ....................................... 10 

4 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI ............................................................ 11 

4.1 Zaščitni ukrepi ............................................................................................................................. 11 

4.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi ......................................... 11 

4.1.2 Radiološka, kemijska in biološka zaščita ............................................................................. 12 

4.1.3 Zaščita kulturne dediščine ................................................................................................... 12 

        4.1.4 Evakuacija…………………………………………………………………………………………………………………..……13 

4.1.5 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev ........................................................................... 13 

4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči ........................................................................................... 14 

4.2.1  Prva pomoč in nujna medicinska pomoč ..................................................................... 14 

4.2.2  Identifikacija mrtvih ...................................................................................................... 14 

4.2.3  Psihološka pomoč ......................................................................................................... 14 

4.2.4  Prva veterinarska pomoč .............................................................................................. 15 

4.2.5 Gašenje in reševanje ob požarih .................................................................................. 15 

4.2.6  Reševanje iz ruševin ...................................................................................................... 14 

4.2.7  Iskanje pogrešanih oseb ............................................................................................... 14 

4.2.8  Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje................................................................ 16 

4.3 Preklic izvajanja zaščitnih ukrepov in razglasitev prenehanja nevarnosti ............................. 17 

5  ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH SREDSTVIH………………………………………17 

 



DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BELTINCI 

 

 

3 
 

6 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV ............................................................................................. 19 

6.1 Pomen pojmov ............................................................................................................................ 19 

6.2 Razlaga okrajšav .......................................................................................................................... 20 

7 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV………………………………………………………………………………………….. ……21 

7.1 Priloge .......................................................................................................................................... 21 

7.2 Dodatki ........................................................................................................................................ 22 

7.3 Seznam slik .................................................................................................................................. 22 

 

 

  



DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BELTINCI 

 

 

4 
 

1. POTRES 
 

1.1. Uvod 
 
Delni občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu Občine Beltinci, verzija 3.0, je nadgradnja 

Občinskega Načrta zaščite in reševanja ob potresu, verzija 2.0.  

Delni načrt je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

(Uradni list RS, št. 51/06-UPB-1 in 97/10), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 

reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 

za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11).  

Temeljni načrt je državni načrt zaščite in reševanja ob potresu – verzija 3.0, ki ga je izdelala 

Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi. 

 

1.2. Karta potresne intenzitete 
 
Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova informacija javnosti 

in namenjena predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri načrtovanju 

ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje škode od potresih. Ne more in sme pa se uporabljati 

za projektiranje. karte potresne intenzitete prikazuje stopnjo pričakovanih potresnih učinkov 

na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. 

Karta potresne intenzitete je narejena za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 odstotkom 

verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo presežene. 

Občina Beltinci je ogrožena z intenziteto VII EMS.  To prikazuje slika 1. Navedeno pa še ne 

pomeni, da na območju občine ni mogoč potres z učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvideva 

karta potresne intenzitete. 
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Slika 1: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (ARSO, 2011) 
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2  SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

2.1.  Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog 

 
Pri izvedbi nalog iz občinske pristojnosti so potrebni  naslednji organi in organizacije. 

2.1.1. Občinski organi 

 

 Župan Občine Beltinci 

 Občinski svet Občine Beltinci 

 Inšpekcijske službe 

2.1.2. Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč 

 

 Organi, enote in službe Civilne zaščite 

 Poveljnik štaba CZ Občine Beltinci 

 Namestnik štaba CZ Občine Beltinci 

 Občinski štab CZ Občine Beltinci 

 Službe za podporo 

 Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 

 Občinska komisija za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti gradbenih 

objektov 

 

 Gasilske enote 

 PGD Beltinci 

 PGD Ižakovci 

 PGD Melinci  

 PGD Lipa 

 PGD Lipovci 

 PGD Gančani 

 PGD Bratonci 

 PGD Dokležovje  

 

 Enote in službe društev ter drugih nevladnih organizacij 

 Potapljaška zveza Slovenije, Podvodna reševalna služba – Reševalna postaja 

Murska Sobota 

 Rdeči kri Slovenije – OZRK Beltinci 

 Slovenska Karitas 

 Zveza tabornikov Slovenije 

 

 Službe za ZRP ter drugi državni organi 

 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor 

 Službe NMP – ZD Murska Sobota 
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 Splošna bolnišnica Murska Sobota 

 Cestno podjetje Murska Sobota (za vzdrževanje državnih cest) 

 Veterinarske organizacije, 

 Komunalne organizacije 

 

P - 1 
Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih občinskega štaba civilne 
zaščite Občine Beltinci 

P – 2 Podatki o dežurnih osebah na URSZR 

P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 7 
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito 
in reševanje 

P - 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

P - 12 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o 

poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

P - 13 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

P - 24 
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 

P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P - 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 

P - 32 Seznam komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov 

P - 33 Seznam članov komisije za ocenjevanje škode 

P – 54 Shema organiziranosti občinskih sil ZRP 

P – 57 Seznam pripadnikov občinskih sil za podporo 

 

2.2. Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 

Materialno – tehnična sredstva sestavljajo: 

 zaščitno in reševalno opremo ter orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, 

oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva , ki jih potrebujejo strokovnjaki 

reševalne enote, službe in reševalci), 

 drugo. 

P - 6 
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 
reševanje in pomoč 

 
 

 

 



DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BELTINCI 

 

 

8 
 

2.3. Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 

Stroške v zvezi z delovanjem enot Civilne zaščite in Občinskega štaba CZ Občine Beltinci 

zagotavlja Občina Beltinci. Finančna sredstva se načrtujejo za: 

 stroške operativnega delovanja  (povračila stroškov za aktivirane pripadnike CZ in 

druge sile za ZRP), 

 stroške dodatnega vzdrževanja in servisiranja uporabljene opreme, 

 stroške usposabljanja enot in služb, 

 materialne stroške (prevozne stroške, storitve, …). 

D - 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 
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3 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

3.1 Obveščanje ob potresu 

3.1.1 Opazovanje 

Opazovanje potresne aktivnosti ni v občinski pristojnosti (to na območju RS izvaja Agencija RS 
za okolje - Urad za seizmologijo s stalnim spremljanjem in proučevanjem potresne 
aktivnosti).  
Informacijo o potresu dobi Občina Beltinci od ReCO Murska Sobota. Po prejemu informacije 

Občina Beltinci to preveri na terenu in sporoči v ReCO Murska Sobota. 

3.1.2 Obveščanje pristojnih organov 

 

Slika 2: Obveščanje pristojnih organov in oseb na občinski ravni 

 

  

 

 

 

 

 

 

ReCO Murska Sobota na podlagi podatkov, ki jih je prejel od CORS-a obvesti osebo po 
prioritetnem seznamu, prvega dosegljivega. 

ReCO Murska Sobota obvešča: 

 poveljnika CZ Občine Beltinci, 

 namestnika poveljnika CZ Občine Beltinci, 

 župana občine Beltinci oz.  

 drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v Občini Beltinci. 

 

OBVEŠČANJE V OBČINI BELTINCI PO PREJEMU OBVESTILA IZ ReCO MURSKA SOBOTA 

Po prejetem obvestilu o splošni nevarnosti zaradi potresa poteka obveščanje v Občini Beltinci 
na naslednji način: 

 odgovorna oseba Občine Beltinci, ki je Regijskemu centru za obveščanje Murska 
Sobota prva dosegljiva (poveljnik CZ Občine Beltinci, namestnik poveljnika CZ Občine 
Beltinci, župan), po prejemu obvestila o potresu  izvede medsebojno obveščanje vseh 

ReCO Murska Sobota 

Župan Občine Beltinci ali 

oseba, ki jo določi župan 

Poveljnik ali namestnik 

poveljnika CZ Občine 

Beltinci 
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odgovornih oseb v Občini Beltinci. Obvestilo se posreduje po razpoložljivih sredstvih 
zvez (mobitel, telefon, pozivniki, radijske zveze, kurirji,…). 

P - 1 Podatki o poveljniku in članih štaba CZ Občine  Beltinci 

P - 13 Seznam odgovornih oseb,  ki se jih obvešča ob nesreči 

 

3.2 Obveščanje in alarmiranje splošne javnosti  in ogroženih prebivalcev  

 
Obveščanje prebivalcev na ogroženem območju mora biti usklajeno z obveščanjem splošne 
javnosti. Informacije o potresu bodo občanom posredovane preko osrednjih in lokalnih 
medijev in na druge krajevno običajne načine. 

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. Obvestila o vzrokih nesreče in povzročiteljih lahko posredujejo samo osebe s 

pooblastili za posredovanje obvestil. 

Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je zadolžena Občina Beltinci. 

Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (štab CZ, 

poverjeniki, vodje enot CZ) morajo vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na prizadetem    

območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Informacije o razmerah na 

prizadetem območju občine posredujejo preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne 

načine ter tudi preko spletne strani http://www.beltinci.si. Priporočljivo je, da občina za 

dodatne informacije objavi posebne telefonske številke oziroma po potrebi organizira 

informacijski center, ki bo deloval na sedežu Občine Beltinci. 

Informacije za prebivalstvo vsebujejo predvsem naslednje podatke o: 

 posledicah nesreče, 

 vplivih izrednega dogodka na prebivalstvo in okolje, 

 pomoči, ki jih lahko pričakujejo, 

 ukrepih za omilitev nesreče, 

 izvajanju osebne in vzajemne zaščite in 

 sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov. 

P - 18 Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P - 50 Telefonska številka na kateri lahko državljani dobijo informacije o nesreči 

D - 2 Načrt občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika 
CZ in štaba CZ občine Beltinci 

D - 22 Načrt dejavnosti 
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4 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI 

 

4.1 Zaščitni ukrepi 

 

Zaščitni ukrepi so ukrepi preprečevanja ali zmanjšanja škode po naravni nesreči.  

 

4.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

Po potresu je pomembno, da se čim prej ugotovi, koliko je poškodovanih zgradb, ki jih je z 

enostavnimi ukrepi možno hitro sanirati ali ojačiti, koliko zgradb je porušenih ali tako močno 

poškodovanih, da jih ni mogoče popraviti, ter koliko je prebivalcev, ki jim je treba zagotoviti 

začasno  prebivališče. Seveda je treba ugotoviti tudi število poškodovanih in uničenih javnih 

objektov ter število objektov, ki so nujno potrebni za zdravljenje, nego in drugo pomoč 

prizadetim prebivalcem. Čim prej se mora ugotoviti stanje objektov ter se jih razvrstiti med 

uporabne, začasno neuporabne in neuporabne, odvisno od možnosti in stroškov sanacije. 

Zaradi učinkovitega ukrepanja po potresu bo občinska komisija za ocenjevanje 

poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov čim prej izdelala oceno poškodovanosti in 

uporabnosti zgradb. Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov mora biti izdelana 

že v nekaj dneh po potresu, odvisno od obsega posledic. Njen namen je zagotoviti kar 

najhitrejšo oceno potrebne pomoči ter opozoriti prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo 

poškodovane zgradbe. Zgradbe se na podlagi pregleda, ki ga opravi omenjena občinska 

komisija , razvrstijo na: 

• uporabne, 

• začasno neuporabne, ki jih je potres poškodoval v tolikšni meri, da bi jih utegnil močnejši 

naknadni potresni sunek porušiti, 

• neuporabne, ki jih je potres bodisi porušil,  bodisi poškodoval v tolikšni meri, da jih ni več 

mogoče sanirati. Vstop vanje se prepove oziroma onemogoči.  

Objekti se ustrezno označijo z različnimi barvami, ki jih določi komisija. Pri tem imajo 

prednost zgradbe, katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. To so 

predvsem Zdravstvena postaja Beltinci, gasilski domovi, komunikacijski centri, pošta idr. 

Poseben pristop zahtevajo tudi t.i. inženirski objekti, kot so premostitveni objekti na 

komunikacijah,  infrastrukturni objekti, nekateri industrijski objekti in drugo. 

Občina Beltinci je odgovorna tudi za izvedbo naslednjih urbanističnih, gradbenih in drugih 

tehničnih ukrepov: 

 določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih 
materialov, 

 določitev odlagališč posebnih odpadkov,  
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 določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje 
nevarnih snovi iz gospodinjstev, industrijske in drugih dejavnosti ter  

 vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih poti.  

 

Omenjene ukrepe izvajajo javne službe, pristojne za urejanje, če je potrebno, jim pri tem 
pomagajo tudi sile za ZRP. 

 

P – 33 Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti 

D - 16 Zapisnik o poškodovanosti objekta 

 

4.1.2 Radiološka, kemijska in biološka zaščita 

Zaradi posledic potresa lahko pride do poškodb na napravah in objektih, ki so bistvenega 

pomena za kemijsko oz. radiološko nevarnost. Zato je treba na celotnem prizadetem območju 

poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi. 

Posebej je potrebno izvajati nadzor nad iztekanjem nafte in naftnih derivatov v prometu in 

gospodinjstvih (iztekanje vnetljivih tekočin in uhajanje plina). Potrebno je organizirati tudi 

zbiranje ter odstranjevanje raznih kemikalij, ki se nahajajo na območjih, ki jih je prizadel 

potres. 

Nadzor izvajajo prebivalci,   zavodi in druge organizacije, ki uporabljajo in prevažajo ali 

skladiščijo nevarne snovi občine ter pristojni državni organi.  

V primeru močnejšega potresa (potres intenzitete V do VII stopnje EMS) štab CZ Občine 

Beltinci objavi zahtevo, da gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter občani, ki 

uporabljajo, skladiščijo, proizvajajo ali prevažajo nevarne snovi, poostrijo nadzor nad temi 

snovmi. 

V sanacijo posledic se vključijo javne službe, inštituti in pooblaščene organizacije, ki imajo 

laboratorije za kemijske, biološke in radiološke preiskave ter analize ter ostale službe in 

organizacije, ki so usposobljene in imajo RKB zaščitno in reševalno opremo. 

P - 30 Pregled stacionarnih virov onesnaženja 

P – 10.2 Pregled pooblaščenih podjetij za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

 

4.1.3 Zaščita kulturne dediščine 

Zaščita kulturne dediščine je v pristojnosti ustanov za varstvo kulturne dediščine, ki morajo ob 

prejemu obvestila o potresu od Občine Beltinci sprejeti potrebne ukrepe za zavarovanje 

kulturne dediščine (dokumentiranje poškodb, varnostna dela in nujna konzervatorska dela). 

Pri varovanju kulturne dediščine strokovnjakom s področja kulturne dediščine po potrebi 

pomagajo občinske sile za ZRP. 

P - 31 Pregled kulturne dediščine 
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4.1.4 Evakuacija  

Prebivalci se ob potresu praviloma ne evakuirajo z območja, ki ga je prizadel potres. Če je le 

mogoče, moramo urediti nastanitvene zmogljivosti za ljudi na prizadetem območju, čim bližje 

njihovim domovom. V kolikor vseh ni mogoče namestiti na lokacije v Občini Beltinci, se del 

prebivalcev evakuira v sosednje, neprizadete občine ali regije.  

Prav tako moramo poskrbeti za nastanitvene zmogljivosti (hleve) za živino, čim bliže 

lastnikovim domovom.  

Po zapisniku komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov, 

župan oziroma poveljnik CZ Občine Beltinci javno objavi lokacije nastanitvenih zmogljivosti 

ter odredi evakuacijo ljudi in živali iz neuporabnih objektov in ogroženih območij. Poveljniku 

CZ Občine Beltinci pri tem pomagajo poverjeniki CZ Občine Beltinci in služba za podporo. 

O občanih (in živalih), ki so ostali brez strehe se vodi evidenca v informacijskem centru (na 

sedežu občine). Nato se ogroženi razporedijo v nastanitvene enote. Kolikor je možno, se 

prevozi opravijo z lastnimi sredstvi evakuirancev, sicer pa s prevoznimi sredstvi organizacij, ki 

so vključene v sistem ZRP. 

Organizacije, ki morajo načrtovati v skladu z zakonom izvedbo zaščitnih ukrepov ter 

določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči izvedejo evakuacijo sami (OŠ Beltinci, Vrtec 

Beltinci.)  

P – 3 Pregled sil za zaščito ,reševanje in pomoč 
P - 6 Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot ZRP 
P - 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 
 

4.1.5 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev  

Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsega:  

•  urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce,  

•  urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte 
oziroma v bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore),  

•  nastanitev prebivalstva (v hotele, dijaške domove...),  

•  oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter  

•  zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.  

 
Poveljnik CZ Občine Beltinci najprej določi lokacije za takojšnjo zasilno namestitev 
prebivalcev, ki so ostali brez bivališč. Najprej se preveri, kdo se začasno lahko zateče k 
sorodnikom, prijateljem ali znancem, za ostale pa se takoj določijo razpoložljivi prostori, kot 
so telovadnice osnovnih šol, vaško gasilski domovi, Beltinci, Ižakovci, Melinci, Lipa, Lipovci, 
Gančani, Bratonci, Dokležovje. 
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Po potrebi pa je potrebno tudi čim prej zagotoviti primernejšo začasno namestitev za daljše 
obdobje, to je do zaključka popotresne sanacije stanovanjskih objektov. Nastanitvene 
zmogljivosti se evidentirajo (naloga poveljnika CZ Občine Beltinci), prav tako se evidentirajo 
ogroženi prebivalci (naloga humanitarnih organizacij).  
 
Oskrbovanje ogroženih z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, zbiranje in razdeljevanje 
humanitarne pomoči je naloga humanitarnih organizacij. 
 
 
D – 7.2 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

P - 21 
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove 
zmogljivosti  

P - 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano  
 

4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči 

4.2.1  Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 

V okviru nujne medicinske pomoči ob potresu intenzitete VI ali višje po EMS se izvajajo le 

najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanja zdravja ljudi na prizadetem območju. 

Nujno medicinsko pomoč nudi zdravstveno osebje Zdravstvene postaje Beltinci in 

Zdravstvenega doma Murska Sobota.  

 

P - 27 Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj 

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

 

4.2.2 Identifikacija mrtvih  

 

Enote, ki rešujejo ljudi iz ruševin, naletijo tudi na mrtve. Te rešujejo enako kot žive. Če je le 

najmanjše upanje, da je poškodovanec živ, se mora takoj začeti z oživljanjem. Smrt mora v 

takih primerih obvezno ugotoviti in potrditi pooblaščeni zdravnik. Če je le mogoče, je treba že 

na kraju, kjer so našli mrtvega, ugotoviti njegovo identiteto. 

To nalogo bi opravljale redne službe, ki opravljajo identifikacijo mrtvih, saj se v Občini 

Beltinci, ki je ogrožena s potresom intenzitete VII.  stopnje EMS, ne predvideva veliko število 

mrtvih. 

Ker se ne predvideva večje število mrtvih, bodo za pokope uporabljena obstoječa pokopališča, 

ki imajo dovolj prostora za dodatne pokope. 

4.2.3  Psihološka pomoč 

Potrebno psihološko pomoč ob potresu prebivalcem, ki so doživeli hud stres, nudijo različni 

strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki). Psihološko pomoč organizira Občina Beltinci v 

sodelovanju s strokovnimi službami.  
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P – 26 Pregled centrov za socialno delo 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

 

4.2.4 Prva veterinarska pomoč 

Prvo veterinarsko pomoč po potresu zagotavlja Veterinarska postaja Murska Sobota.  

Ta pomoč obsega: 

– dajanje prve veterinarske pomoči, 
– zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih, 
– zasilni zakol poškodovanih živali, 
– odstranjevanje živalskih trupel in 
– izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov. 
 

Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma veterinarska organizacije v 

sodelovanju z ekipami CZ in gasilskimi organizacijami. 

 

P - 29 Pregled veterinarskih organizacij 

 

4.2.5 Gašenje in reševanje ob požarih 

Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:  

 preprečevanje nastanka požarov, 

 preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi,  

 gašenje požarov ter 

 reševanje ob požarih in eksplozijah.  
 

Naloge izvajajo prostovoljne gasilske enote iz Občine Beltinci. Gasilske enote sodelujejo tudi 

pri izvajanju drugih nalog zaščite in reševanja, še posebej pri reševanju iz visokih zgradb, 

reševanju ob prometnih nesrečah, pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z 

nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo. 

P – 11 Pregled gasilskih enot 

P – 14 Seznam avtocistern za prevoz vode 

P - 13 Seznam avtomobilskih lestev 

 

 

 

 

4.2.6  Reševanje iz ruševin 
 
Reševanje iz ruševin mora potekati neprekinjeno, podnevi in ponoči, dokler niso rešeni vsi 
zasuti. Zato morajo štabi CZ občin, ki vodijo reševalna dela, primerno organizirati delo 
reševalnih ekip. 
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Ljudje, ki so zasuti v ruševinah, so najpogosteje telesno poškodovani ali potrebujejo 
psihološko pomoč. Poškodbe so lahko hude in brez hitre pomoči jim mnogi kmalu podležejo. 
Izkušnje iz potresov pa kažejo, da tudi tisti, ki niso ranjeni, vzdržijo v ruševinah razmeroma 
kratek čas – dva do tri dni in le v redkih primerih dlje. Prav zato je reševanje iz ruševin 
pomembna in neodložljiva naloga, ki jo je treba začeti kar najhitreje. 
 
Zmogljivosti za tehnično reševanje občine zagotavlja  s pogodbami z ustreznimi 

gospodarskimi družbami iz področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge 

zmogljivosti (Zidarstvo Maučec d.o.o.). 

V primeru, da Občina Beltinci ne bo sama sposobna  ukrepati, se v zaščito in reševanje vključi 

regija, s svojo tehnično reševalno enoto.  

Reševanje zasutih se izvaja ročno. Poveljnik Civilne zaščite Občine Beltinci po posvetovanju s 

štabom, ustreznimi organi in službami, ugotovi, da ni več preživelih v ruševinah, odloči, da se 

preide na odstranjevanje ruševin z gradbeno mehanizacijo. 

P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

 

4.2.7.  Iskanje pogrešanih oseb  

Štab CZ Občine Beltinci mora kar najhitreje organizirati pregled prizadetega predela in 
naselij. Do ugotovitve, kje so pod ruševinami ljudje, je mogoče priti na več načinov: s 
poizvedovanjem pri preživelih prebivalcih porušene in sosednjih stavb ali pri sorodnikih 
zasutih, s klicanjem, s pregledom posameznih ruševin, z uporabo geofonov ali s posebej za to 
dresiranimi psi. 
 
Za iskanje pogrešanih oseb ob potresu Rdeči križ Slovenije organizira tudi enotno 
poizvedovalno službo. 
 

4.2.8  Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje  

Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob potresu obsega: 

- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali (Zdravstvena postaja Beltinci, Zdravstveni dom 
Murska Sobota, Veterinarska postaja Murska Sobota, 

- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture (Komuna, javno komunalno 
podjetje Beltinci d.o.o.) 

- oskrbo z električno energijo (Elektro Maribor OE Murska Sobota) 
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav (Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci 

d.o.o., Zidarstvo Maučec d.o.o., TGM Filip Robert s.p.)  
 
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne 

službe in druge organizacije s področja infrastrukture ter poveljnik CZ v Občini Beltinci. 

P – 10.3 Seznam podjetij za delovanje nujne komunalne infrastrukture 
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P – 10.4 Seznam organizacij za oskrbo z električno energijo 

P – 10.5 Seznam organizacij za zagotavljanje nujnih prometnih povezav 

 

4.3 Preklic izvajanja zaščitnih ukrepov in razglasitev prenehanja nevarnosti 

 

Zaščitne ukrepe se prekliče glede na preseganje intervencijskih nivojev in glede na razvoj 
dogodka. Predlog preklica posameznih zaščitnih ukrepov poda Poveljnik CZ za Pomurje na 
podlagi Sklepa o razglasitvi o prenehanju nevarnosti, ki ga izda Poveljnik CZ RS, Glede na 
razvoj izrednega dogodka in stanje v okolju, razglasi prenehanja nevarnosti na območju 
Pomurja.  

Evakuirane prebivalce, ki se bodo pod temi pogoji vrnili na domove, je treba opozoriti, da se 
bodo morali morda kasneje odseliti, če bi dokončna ocena situacije pokazala, da je to nujno. 
Poveljnik civilne zaščite Občine Beltinci glede na razvoj izrednega dogodka in stanja v okolju 
razglasi prenehanje nevarnosti v Občini Beltinci. 

 
5  ZAGOTAVLJANJE POMOČI V MATERIALNIH IN FINANČNIH SREDSTVIH 
 
Poveljnik Občinskega štaba CZ  Beltinci presodi potrebo po materialnih in finančnih sredstvih 

za pomoč prizadetim ob potresu in zahteve posreduje poveljniku županu. Če občina ni 

sposobna sama pokriti potreb po materialnih  sredstev se posreduje zahteva za potrebo po 

materialnih sredstvih iz rezerv poveljniku CZ za Pomurje.  

O uporabi materialnih in finančnih sredstev, ki jih za odpravljanje posledic potresa nameni 

občina Beltinci  odloča župan. Potrebo po materialnih sredstvih županu posreduje poveljnik 

Občinskega štaba CZ.  

Materialna pomoč pri odpravljanju posledic potresa obsega:   

 pomoč v sredstvih (polivinil) za pokrivanje strehe,  

 pomoč v finančnih sredstvih za člane komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in 
drugih nesrečah, 

 zagotavljanje zaščitne in reševalne opreme, 

 zagotavljanje posebne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče dobiti ali je 
primanjkuje (gradbena mehanizacija, električni agregat,..). 

 pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd.,  
 
Reševalne enote in službe, strokovnjaki ter materialna pomoč se zbirajo  na  zbirališču sil v 

Gasilskem domu Beltinci.  

Potrebe po materialni in finančni pomoči pripravijo poverjeniki in namestniki poverjenikov v 

posameznem naselju v sodelovanju z reševalnimi enotami in strokovnjaki ter jih posredujejo 

poveljniku Občinskega štaba CZ Občine Beltinci.  Za razdeljevanje pomoči v posameznih 

naseljih skrbijo poverjeniki in namestniki poverjenikov, ki vodijo o razdeljeni pomoči evidenco. 
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D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 
D - 15 Vzorec delovnega naloga 
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6 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 

6.1 Pomen pojmov 

 

Evakuacija Začasen in organiziran umik ljudi ob izrednem dogodku z določenega 

območja, da se izognejo, ki presegajo intervencijske nivoje. 

Izredni dogodek Dogodek, pri katerem se zmanjša sevalna ali jedrska varnost. Zaradi 

stanja, ki je posledica izrednega dogodka, je treba začeti z izvajanjem ukrepov za zaščito 

delavcev, posameznikov iz prebivalstva ali prebivalstva, bodisi delno ali v celoti, ali za varstvo 

pacientov, če gre za izredni dogodek pri radiološkem posegu. 

Nesreča Dogodek ali vrsta dogodkov, ki jih povzročijo nenadzorovane naravne in 

druge sile in prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, 

povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in 

obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. 

Območje načrtovanja  Skupno ime za območja v določeni oddaljenosti od lokacije 

nesreče, na katerih se predvidi izvajanje oziroma načrtuje izvajanje zaščitnih ukrepov. 

Nevarnost je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan 

z možno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 

Ogroženost so možne družbene in ekonomske posledice bodočih nesreč. 

Potres opredelimo kot seizmično valovanje tal, ki nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih 

tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu Zemeljskega plašča. Medtem, ko 

litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo obliko, nastajajo ogromni pritiski. 

Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni silovit potres. 

Prelom je površina ob dveh istovrstnih ali različnih kamninah, vzdolž katerega je prišlo do 

premikov vzdolž prelomne ploskve. 
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6.2 Razlaga okrajšav 

 

CORS  Center za obveščanje republike Slovenije 

CZ  Civilna zaščita 

D  Dodatki 

P  Priloge 

PGD  Prostovoljno gasilsko društvo 

PP  Prva pomoč 

PU  Policijska uprava 

ReCO  Regijski center za obveščanje 

RK  Rdeči križ 

RKB  Radiološko, kemično in biološko 

RKS  Rdeči križ Slovenije 

RS  Republika Slovenija 

SV  Slovenska vojska 

UKC  Univerzitetni klinični center 

URSZR Uprava RS za zaščito in reševanje 

UVHVVR  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

ZARE  Zaščita, reševanje 

ZIR  Zaščita in reševanje 

ZRP  Zaščita, reševanje in pomoč 
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7 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV  

 

7.1 Priloge 

P - 1 
Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih občinskega štaba civilne 
zaščite Občine Beltinci 

P – 2 Podatki o dežurnih osebah na URSZR 

P – 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P – 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P – 5 Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 6 
Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, 
reševanje in pomoč 

P – 7 
Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za zaščito 
in reševanje 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

P – 10.2 Pregled pooblaščenih podjetij za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

P – 10.3 Seznam podjetij za delovanje nujne komunalne infrastrukture 

P – 10.4 Seznam organizacij za oskrbo z električno energijo 

P – 10.5 Seznam organizacij za zagotavljanje nujnih prometnih povezav 

P - 11 Pregled gasilskih enot 

P - 12 
Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o 

poveljnikih in namestnikih poveljnikov 

P - 13 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči 

P – 14 Seznam avtocistern za prevoz vode 

P – 18 
Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in 
napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov 

P – 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P - 21  
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in 
njihove zmogljivosti  

P – 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano  

P - 24 
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju 

P – 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P – 26 Pregled centrov za socialno delo 

P - 27 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj 

P – 28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic 

P – 29 Pregled veterinarskih organizacij 

P - 30 Pregled stacionarnih virov onesnaženja 

P - 31 Pregled kulturne dediščine 

P - 32 Seznam komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov 

P - 33 Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti  

 
P - 50 Telefonska številka na kateri lahko državljani dobijo informacije o nesreči 

P – 54 Shema organiziranosti občinskih sil ZRP 
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P – 57 Seznam pripadnikov občinskih sil za podporo 

 

7.2 Dodatki 

DODATEK VSEBINA – DODATKI 

D – 1 Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR 

D – 2 Načrt občine za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo 
poveljnika CZ in štaba CZ občine Beltinci 

D – 6 Navodilo za izvajanje psihološke pomoči 

D – 7.2 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

D - 14 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP 

D – 15 Vzorec delovnega naloga 

D – 16 Zapisnik o poškodovanosti objekta 

D – 22 Načrt dejavnosti 

 

7.3 Seznam slik 

Slika 1: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (ARSO, 2011) 

Slika 2: Obveščanje pristojnih organov in oseb na občinski ravni 


