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UPORABA NAČRTA

Načrt evakuacije, začasne nastanitve in oskrbe ogroženih prebivalcev je izdelan
skladno s pristojnostmi občine določenimi iz 37. člena in obveznostmi občine iz 61.,
62. in 63. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDNUPB1 (Ur. l. RS, št. 51/2006, 97/10).
Načrt se uporablja za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov evakuacije, začasne
nastanitve in oskrbe ogroženih prebivalcev skladno z načrti zaščite in reševanja
Mestne občine Novo mesto.
Načrt se uporablja tudi v primerih, ko so na območje Mestne občine Novo mesto
evakuirani prebivalci iz druge občine.

EVAKUACIJA
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, če ni mogoče z drugimi
ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih
pa tudi poveljnik CZ. Umik ljudi iz ogroženega območja lahko odredi tudi vodja
intervencije.
Če je nevarnost huda in neposredna, določi območje evakuacije vodja intervencije, v
skladu z vrsto in obsegom nevarnosti. V primeru daljšega razvoja dogodkov, določi
območje evakuacije poveljnik CZ.
Evakuacijska zbirališča in sprejemališča so namenjena tistim prebivalcem, ki se po
obvestilu za evakuacijo ne morejo umakniti sami, s svojimi ali javnimi prevoznimi
sredstvi. Če je nevarnost huda in neposredna, določi evakuacijska zbirališča in
poskrbi za seznanitev evakuirancev, vodja intervencije glede na okoliščine. V primeru
daljšega razvoja dogodkov, določi evakuacijska zbirališča poveljnik CZ in poskrbi za
javno objavo (obvestilo se preko ReCO Novo mesto pošlje v sredstva javnega
obveščanja).
Evakuacijo praviloma izvedejo evakuirani z lastnimi prevoznimi sredstvi. Po potrebi
se organizirajo za ta namen avtobusni prevozi. Vozila za prevoz lahko v primerih
hude neposredne nevarnosti zahteva vodja intervencije, v vseh drugih primerih pa
poveljnik Civilne zaščite.
Prebivalce se o izvajanju evakuacije obvesti preko sredstev javnega obveščanja,
preko zvočnikov na intervencijskih vozilih, preko megafonov, s trkanjem in
zvonjenjem na stanovanjih. Obvestilo o evakuaciji mora zajemati razlog za
evakuacijo, čas trajanja evakuacije, kaj morajo prebivalci vzeti s seboj, kje je zbirno
mesto in kam bodo evakuirani. Pri izvedbi umika in evakuacije pomaga policija.
Vse evakuirance, ki se odločijo za organizirano evakuacijo preko zbirnega mesta, se
na zbirnem mestu popiše (ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča). Sezname
evakuiranih se posreduje v pristojni informacijski center.
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Evakuacijska zbirališča za izvedbo evakuacije
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Evakuacijska sprejemališča evakuiranih
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Vozila za potrebe evakuacije
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Sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva v MO Novo mesto
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Zdravstvena oskrba ogroženega prebivalstva

ZAČASNA NASTANITEV
V primeru evakuacije si začasno nastanitev praviloma uredijo občani sami. Občina
zagotovi začasno nastanitev:
➢ občanom, ki so bili evakuirani, ker ni bilo mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti
njihove varnosti (ogroženi) in
➢ občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za
preživljanje,
in si sami ne morejo urediti začasne nastanitve.
Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči
in v primeru zelo slabega vremena. Ravno tako se začasna nastanitev zagotovi, ko
traja evakuacija več kot 24 ur. Začasno nastanitev odreja župan, v nujnih primerih pa
tudi poveljnik CZ, za izvedbo poskrbi in usklajuje SZR.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš
začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve
ni mogoče zagotoviti na drug način.
Evakuirani občani si za čas evakuacije uredijo bivanje sami ali zaprosijo za pomoč
občino. V primeru ko nastanitev ureja občina se glede na število evakuiranih in
predviden čas evakuacije lahko izvede različne načine nastanitve, in sicer:
• V primeru manjšega števila evakuirancev in krajši čas evakuacije se evakuirane
prebivalce namesti v turistične kapacitete v občini (hoteli, apartmaji, počitniški
domovi,..). Stroške prebivanja krijejo evakuirani prebivalci. Namestitev do deset
dni je za občane, ki so zaradi nesreče ostali brez sredstev za preživljanje,
brezplačna (stroške krije občina).
• V primeri manjšega števila evakuirancev in daljši čas evakuacije se evakuirane
prebivalce namesti v prazna občinska stanovanja. Nastanitev odredi župan v
dogovoru z direktorjem Javnega stanovanjskega sklada MOK. Stroške prebivanja
krijejo evakuirani prebivalci. Namestitev do enega mesca je za občane, ki so
zaradi nesreče ostali brez sredstev za preživljanje, brezplačna (stroške krije
občina).
• V primeru večjega števila evakuirancev in krajši čas evakuacije se evakuirane
prebivalce namesti na javne pokrite površine (športne dvorane, telovadnice šol,..).
Nastanitev odredi župan.
• V primeru večjega števila evakuirancev in daljši čas evakuacije, ter ni mogoče na
območju občine zagotoviti primerne začasne nastanitve, se evakuirane prebivalce
namesti v druge (praviloma sosednje) občine. Nastanitev na območju druge
občine odredi župan v dogovoru z občino gostiteljico.
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V primeru ugodnih vremenskih razmer in pomanjkanju drugih kapacitet se za
začasno nastanitev postavi začasna bivališča (šotore). Nastanjenim v začasna
bivališča se v najkrajšem možnem času zagotovi druga primernejša nastanitev.
Evidenco o začasno nastanjenih vodi Služba za zaščito, reševanje in civilno
obrambo.
P – 19

Lokacije za postavitev zasilnih bivališč, šotorov, prikolic

P – 20

Objekti, kjer je možna začasna nastanitev

OSKRBA OGROŽENIH PREBIVALCEV
Mestna občina Novo mesto zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi
naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje.
Za čas trajanja začasne nastanitve se občanom zagotovi osnovne pogoje za
življenje, zlasti pa oskrbo z vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi
potrebščinami. Praviloma se za oskrbo koristi kapacitete objekta kjer se izvaja
začasna nastanitev. Minimalne zahteve glede oskrbe začasno nastanjenih
prebivalcev so: 15 l vode na osebo na dan, tri obroki prehrane na osebo na dan in
eno stranišče na 20 oseb.
Občanom, ki so zaradi nesreče ostali brez sredstev za preživljanje, zagotovi občina
brezplačno prehrano za obdobje do deset dni.
Organi občinske uprave opravljajo naloge glede nastanitve in oskrbe glede na svoje
delovno področje oziroma svoje pristojnosti. Za oskrbo ogroženih prebivalcev skrbi
Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
P – 21

Objekti v MONM, kjer je možna začasna prehrana

FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE NAČRTA
Finančna sredstva potrebna za izvajanje načrta se zagotavljajo skladno z letnim
načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (program dela). Sredstva so
zagotovljena v okviru proračuna Mestne občine Novo mesto na programu »Obramba
in ukrepi ob izrednih dogodkih«.
Morebitna dodatna sredstva potrebna za izvajanje načrta se v skladu s predpisanim
postopkom zagotovi iz sredstev proračunske rezerve in drugih občinskih sredstev.
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OSNUTEK
Na podlagi 73., 74., 75. in 76. člena Zakona o varstvu med naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS,
št. 51/06 - UPB), 6. in 11.a. člena Zakona o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 - UPB) ter skladno z
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št.
92/07), Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, štev., 56/96) ter 32.člena Statutom Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 90/05,
67/06), i z d a j a m

SKLEP
o evakuaciji občanov in delovnih ljudi, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
naseljih ter materialnih in drugih dobrin v varnejše kraje in kraje, kjer so večje možnosti za
zaščito.
1. člen
Obveza o evakuaciji zajema vse prebivalce, gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije oziroma skupnosti.
2. člen
Evakuacija prebivalstva se izvaja po načrtu civilne zaščite. Evakuacijo neposredno vodi in
usklajuje poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v sodelovanju s sektorskimi štabi in
poverjeniki CZ.
3. člen
Evakuacijo v posameznih naseljih, krajevnih skupnostih, ogroženih območjih Novega mesta
izvajajo član štaba za evakuacijo, namestnik poveljnika štaba, poverjeniki za civilno zaščito
in osebe zadolžene za sprejem.
4. člen
Evakuiranci, kateri imajo osebna vozila, naj se evakuirajo z vozili, ker bo tako evakuacija
hitreje potekala.
5. člen
V krajih nastanitve, evakuirane sprejmeta poverjenik CZ in oseba zadolžena za sprejem
evakuiranih in jih razporedita po posameznih gospodinjstvih. Gospodinjstva so dolžna
sprejeti določeno število evakuiranih in jim nuditi potreben prostor za nastanitev.

ŽUPAN
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