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1.   OPREDELITEV POTRESA 
 
 
1.1.  Uvod 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Gorenja vas – Poljane 1.0/2010, je izdelan 
na podlagi, zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1), 
Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02,17/02, 17/06) in 
76/08), Uredbe o organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. 
list RS št. 92/07 in 54/09). Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov 
Civilne zaščite (Ur. list RS, št 104/08) Ocene ogroţenosti zaradi naravni in drugih nesreč na območju 
Občine Gorenja vas-Poljane Verzija 2.0. Načrt je usklajen z Drţavnim načrtom zaščite in reševanja 
ob potresu, Verzija 2.0 in Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, 
Verzija 4.0. 
 
Pri izdelavi načrta so upoštevane rešitve in naloge, ki izhajajo iz Regijskega načrta zaščite in 
reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo in se nanašajo na obveznost Občine Gorenja vas – 
Poljane. 
 
Upoštevana je sedanja organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč pri Občini Gorenja Vas –
Poljane, tako v poklic kot prostovoljni sestavi, v sestavi, enot in sluţb CZ po razporeditvi ali po 
pogodbi za izvajanje nalog  zaščite, reševanja in pomoči na območju Občini Gorenja vas – Poljane. 
 
Potres je naravna nesreča, ki jo opredelimo kot seizmično valovanje tal. 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. 
 
Potresa ne moremo napovedati, ni mogoče v naprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, ki jo 
bo povzročil, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko pojavi. 
 
1.2.   Potresna nevarnost na območju občine 
 
Potresi na območju občine doslej niso dosegali prav velikih vrednosti magnitude, vendar pa so njihovi 
učinki lahko dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih ţarišč. 
 
Občina spada v zahodno območje potresne nevarnosti v Sloveniji. Na tem območju se stikajo 
različne geološke-tektonske enote, ki so si različne po svoji strukturi in nastanku. Na podlagi 
fotogeoloških analiz je na območju več prelomov, ki se pojavljajo v snopih na celotnem ozemlju 
občine. 
 

Področje občine Gorenja vas –Poljane na podlagi seizmološke karte Slovenije spada v VII.,VIII. in IX. 
stopnjo potresne ogroţenosti po MCS. 
 
1.3.   Potresna območja na področju občine 
 
Ozemlje občine Gorenja vas - Poljane spada v seizmogeno gorenjsko-ljubljansko območje. To 
seizmogeno območje je eno najbolj aktivnih v Sloveniji. Zato je ozemlje občine Gorenja vas - Poljane 
najbolj potresno ogroţeno območje na gorenjskem ob upoštevanju sezmoloske karte Slovenije za 

povratno periodo 500 let VII., VIII. in IX. stopnja po MCS). 
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Pregled površin (v ha) in deleţi MCS območji v  občini:  

 
Občina  MCS 7  %  MCS 8  %  MCS 9 %  SKUPAJ(ha) 

Gorenja vas-Poljane  5723 38,31 5433 36,37 3782 25,32 14938  

 
Deleţi prebivalstva leta 2006 po posameznih MCS območjih  
 

Občina  MCS 7  %  MCS 8  %  MCS 9  %  SKUPAJ 

 Gorenja vas-Poljane  2906 41,24 2898 41,13 1242 17,63 7046 

 
Ocena zasutih prebivalcev:  
 

Občina  
(število krajevnih skupnosti)  

Število  
prebivalcev  

Število  
obiskovalcev  

Skupaj  ZASUTIH VSEH 

 Gorenja vas-Poljane – ( 6 )  7.046  3.523  10.569  858 

 
 
Od leta 1965 dalje naj bi bili vsi objekti grajeni v skladu z zahtevami predpisov o potresno varni 
gradnji na potresnih območjih. Stavbe so bile do leta 1964 grajene praviloma le za prenos vertikalne 
obteţbe. Ukrepe za povečanje potresne odpornosti stavb so graditelji upoštevali le v krajših obdobjih 
po rušilnih potresih. 
 
Pri oceni ranljivosti stavb se ocenjuje vrsto in kakovost zidov, količino zidov, tlorisno razporeditev 
zidov, povezanost zidov in druge dejavnike. 
 
Objekte delimo v tri skupine: 

 objekti, zgrajeni pred letom 1895, 

 objekti, zgrajeni v obdobju od 1896 do 1965, 

 objekti, zgrajeni po letu 1965. 
 
V občini Gorenja vas - Poljane so potresno najbolj ogroţeni zaselki v katerih so objekti grajeni pred 
letom 1965, predvsem zaradi starosti zgradb. Večjih stanovanjski naselji v občini ni razen v 
Sestranski vasi, ki je nove stolpčno naselje. To novejše naselje je ţe protipotresno grajeno. 
Ob porušitvi predstavljata oviro za prehod v vasi in naselja na JV teritoriju občine dva mostova, ki 
vodita preko reke Poljanske Sore. Tu so moţne manjše poškodbe na nosilnih elementih mostov. 
Nevarnost za delno zasutje cest predstavljajo ruševine, zaradi razgibanosti terena pa tudi zemeljski 
plazovi, v zimskem času tudi sneţni plazovi. 
 
 
GOSTOTA POSELJENOSTI PO POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE 2010 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠT. PREB./KM
2 

GORENJA VAS 51 

JAVORJE 34 

LUČINE 36 

POLJANE 60 

SOVODENJ 24 

TREBIJA 41 

 
Po grobih ocenah se predvideva, da bi bilo ob rušilnem potresu zasutih cca. 27 – 30% prebivalcev in 
od teh 30% plitvo zasutih, 30% srednje zasutih in 40% globoko zasutih. Glede na potreben čas za 
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reševanje zasutih (2 ure plitvo, 5 ur srednje, 20 ur globoko zasuti) in ob predpostavki, da traja 
reševanje tri dni (36 ur delo – 36 ur počitka – vsak dan 12 ur dela) lahko določimo potrebno število 
reševalcev. 
Na območju občine moramo predvideti moţnost rušilnega potresa, kjer je večja gostota zgradb 
obstaja nevarnost nastanka večjih ruševin. Ruševine bi zasule oţje komunikacijske poti, 
onemogočale promet, poškodovale bi komunalne vode, s tem bi bilo oteţeno gašenje poţarov. Prav 
tako obstaja nevarnost proţenja plazov in usadov ter zasutja ali poškodovanja prometnic in druge 
infrastrukture. Predvideti moramo tudi ranjene in morda celo smrtne ţrtve. Skoraj vedno pa se pojavi 
problem onesnaţenja pitne vode in izpada električne energije. 
 
1.4.   Verjetnost nastanka veriţne nesreče  
 
Ob rušilnem potresu pričakujemo zaradi rušenja objektov večje število poškodovanih in tudi smrtne 
ţrtve. Število smrtnih ţrtev pa se lahko poveča tudi zaradi različnih veriţnih nesreč, kot so: 

 poţari, 

 eksplozije, 

 nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje, 

 poplave, 

 plazovi in podori, 

 epidemija in epizootija ter 

 poškodbe infrastrukture. 
 

 poţari (v naseljenih krajih obstaja stalna nevarnost poţarov,  ob potresu pa se še poveča, 
posebej tam, kjer nimajo urejenih podstrešij, kjer hranijo plin in vnetljive tekočine, zlasti če je to 
v neprimernih prostorih in če nimajo primerne protipoţarne opreme); 

 
 eksplozije (do teh lahko pride ob vţigu plinskih hlapov zaradi okvar na plinskih napeljavah, 

eksplozija drugih virov zaradi premikov,lomov cevovodov in poškodb ipd.); 
 
 nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi (tu gre za moţnost uhajanja plina in kurilnega olja v 

stanovanjskih objektih ali proizvodnih obratih ter drugih objektih, kot so bencinske črpalke in 
podobno, kjer skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi, obstaja tudi moţnost nesreče pri 
transportu teh snovi); 

 
 plazovi, podori in poplave (ob močnejšem potresu so na celotnem območju občine moţni 

zemeljski plazovi in podori, nekateri bi lahko povzročili tudi (začasno) zajezitev reke Sore in 
potokov, zlasti Hobovščica, Kopačnica Brebovščica, Sevniščica, Podjelovščica itd. V primeru 
takšnih zajezitev bi lahko prišlo tudi do večjih poplav); 

 
 poškodbe infrastrukture (ob večjem potresu se predvideva poškodbe na cestah,  vodovodih, 

kanalizaciji, elektro in telekomunikacijskem omreţju. Na cestah  so moţne poškodbe zlasti 
mostov, še večjo nevarnost pa predstavljajo ovire zaradi plazov in usadov. Ogroţene so 
praktično vse ceste, še posebej cesta proti Javorjem Sovodnju Lučinami. Zaradi poškodb 
vodovodov je pričakovati teţave pri oskrbi s pitno vodo. Prav tako lahko pričakujemo teţave pri 
delovanju sistema elektro distribucije in telekomunikacijskih storitev 

 
 
Vsekakor posledice potresa niso odvisne samo od moči potresnega sunka, ampak tudi od tega kako 
je zgrajena infrastruktura, od naseljenosti in nenazadnje tudi od pripravljenosti ljudi in celotne druţbe 
na nesrečo. 
 
Po dosedanjih izkušnjah je najboljša zaščita pred potresom, potresno varna gradnja. 
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Absolutno varno gradimo le najpomembnejše objekte, pri katerih bi ţe najmanjše poškodbe lahko 
imele katastrofalne posledice na širšo okolico, pri vseh drugih novo zgrajenih objektih pa po potresih 
pričakujemo določene poškodbe. 
 
Konkretno lahko ob potresu z večjo rušilno močjo v občini pričakujemo veliko število mrtvih in 
poškodovanih ter veliko materialno škodo. Predvsem v zaselkih v katerih so objekti grajeni pred 

letom 1965, predvsem zaradi starosti zgradb.  
Potres bi posledično povzročil še vrsto drugih nesreč in sicer poţar, plazenje tal, kjer bi bila porušena 
stabilnost tal, in onesnaţenje okolja z nevarnimi snovmi (industrijska cona Todraţ) in ostali 
industrijski objekti na območju občine). 
 
Preglednica veriţnih nesreč 
 
Veriţna nezgoda Verjetnost nastanka Vzrok nastanka 

Poplave 
VELIKA 

porušenje podpornih zidov in 
rečnih nasipov. 

Zemeljski plazovi, usadi, 
podori, blatni tokovi 

VELIKA 

ko potresni sunki preseţejo 
določeno vrednost, lahko pride do 
zdrsa zemljin  na labilnih nagnjenih 
terenih, predvsem na namočenih 
plasteh gline, peska ter na 
sedimentnih plasteh. 

Poţari v naravi 
SREDNJA 

uhajanje plina, napake na 
električnem omreţju (kratki stik), 
odprt ogenj, vroče površine ... 

Poţar na objektih 
VELIKA 

uhajanje plina, napake na 
električnem omreţju (kratki stik), 
odprt ogenj, vroče površine... 

Nesreče v cestnem prometu 
MAJHNA 

panika, poškodbe in ovire na 
cestiščih, poškodbe zaradi rušenja 
objektov, dreves ... 

Nesreče z nevarnimi snovmi SREDNJA uhajanje nevarnih snovi v okolje 

Jedrske nesreče in druge 
radiološke nevarnosti 

SREDNJA 
zdrs deponij Jazbec in Boršt (RŢV) 

 
 
1.5.   Sklepne ugotovitve 
 
Na območju občine se potresi pojavljajo v daljših časovnih presledkih. Rušilni potres pa nas kljub 
temu lahko prizadene, zato se je treba nanj pravočasno pripraviti. Potresov časovno ob uri in dnevu 
ni mogoče napovedati, opredeljena so le območja, kjer lahko pričakujemo potres določene jakosti in 
z določeno verjetnostjo v časovnem obdobju. Po prvem potresnem sunku sledijo popotresni sunki s 
tendenco umirjanja. 
 
Iz ocene ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Gorenjske  izhaja, da je območje 
občini Gorenja vas - Poljane potresno najbolj ogroţeno območje na Gorenjskem.  
 
Potres, sploh pa rušilni, bi zagotovo povzročil vrsto veriţnih nesreč, kot so poţari, plazovi, ne smemo 
pa pozabiti niti na poškodbe infrastrukture. Poleg cestnih povezav, ki smo jih ţe omenili, so tu moţne 
tudi prekinitve električnih napeljav ter motnje ali celo prekinitve oskrbe s pitno vodo. Vse te veriţne 
nesreče bodo zagotovo še dodatno oteţevale reševalne aktivnosti na območju in zahtevale dodatne 
sile in sredstva zaščite, reševanja in pomoči za učinkovito reševanje poškodovanih ljudi in 
premoţenja.  
 
Občina Gorenja vas - Poljane, kot potresno zelo ogroţena občina, mora s tem načrtom opredeliti 
ukrepe in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotoviti osnovne pogoje za ţivljenje na 
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prizadetem območju. Podrobno se opredeli koncept zaščite, reševanja in pomoči, opredelijo se vse 
sile, sredstva in vire, ki jih ima na voljo, opiše način opazovanja, obveščanja, alarmiranja in 
aktiviranja, upravljanja in vodenja, način osebne in vzajemne zaščite ter ocenjevanje škode. Posebna 
pozornost pa se nameni predvsem ukrepom in nalogam zaščite, reševanja in pomoči, ki bodo 
uspešno in v najkrajšem moţnem času odpravile vse zgoraj naštete moţne posledice potresa. 

 
Priloge in dodatki:  

D - 14 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izvajanje  Občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
potresu za Občino Gorenja vas-Poljane 

 

2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 
 
2.1. Temeljne ravni načrtovanja 
 
Da bi bilo ukrepanje ob potresu organizirano in učinkovito, je treba pripraviti ustrezne načrte na 
občinski, regijski in drţavni ravni. 
 
S tem načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč, ki so v pristojnosti 
občine. Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane izdela 
Občina Gorenja vas - Poljane. 
Načrte zaščite in reševanja ob potresu izdelajo drţava, regije in občine, ki jih lahko prizadene potres 
V. ali višje stopnje po EMS. Temeljni načrt je Drţavni načrt zaščite in reševanja ob potresu, s katerim 
se uskladijo načrti vseh ostalih nosilcev načrtovanja v drţavi. 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane je izdelan v skladu z 
Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo na podlagi Občinske ocene 
ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Občine Gorenja vas - Poljane. S tem 
načrtom se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoči ter zagotavljanje osnovnih 
pogojev za ţivljenje v Občini Gorenja vas - Poljane. 

Na podlagi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02,17/02, 
17/06) in 76/08), ter tega načrta morajo naslednje organizacije izdelati svoje načrte zaradi povečane 
potresne ogroţenosti, v katerih razdelajo spodaj navedene ukrepe:  

Št. Organizacija Izvedba zaščitnih ukrepov 

1. Vse osnovne šole, na območju občine Gorenja vas 
- Poljane 

- Umik (evakuacija) iz objekta 

2. Osnovna šola Gorenja vas 

Osnovna šola Poljane 

- Dodatno: prva pomoč poškodovanim 

 

3. 

Vsi vrtci, na območju občine Gorenja vas - Poljane – Umik (evakuacija) iz objekta  
– Najnujnejša oskrba ali oskrba v   obsegu 

redne dejavnosti  
– Prva pomoč poškodovanim  

4. 

 

Zdravstveni dom Gorenja vas - Dodatno: zdravstvena oskrba večjega  
števila poškodovanih    

5. 

 

 

Elektro Ljubljana D.D. Ljubljana okolica, nadzorstvo 
Ţiri, JP Vodovod - kanalizacija 

Odprava okvar, poškodovane ali uničene 
infrastrukturne naprave in napeljave za 
oskrbo z elektriko,  ogrevanjem, pitno vodo 
ter kanalizacija in urejanje cest 

Poleg svojih načrtov morajo zgoraj navedene organizacije Občini Gorenja vas poljane sporočiti 
podatke (svoje načrte) o ocenjenem številu svojih varovancev za katere sami ne bi zmogli zagotoviti 
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izvedbe ukrepa ter druge pomembne podatke, ki vplivajo na izvedbo ukrepov in pomoč občinskih sil 
ZRP prizadetim organizacijam ob potresu.  

Osnutek Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane, mora 
biti javno predstavljen, tako da javna predstavitev traja najmanj 30 dni. Javna predstavitev se izvede 
na krajevno običajen način. 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas - Poljane mora biti javno 
predstavljen najpozneje v 90 dneh po njegovem sprejetju. 
 
Priloge in dodatki:  

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

 
2.2.  Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob potresu se organizira v skladu z naslednjimi načeli: 

- vsakdo ima pravico do zaščite, reševanja in pomoči, če je zaradi nesreče ogroţeno njegovo 
ţivljenje, zdravje ali premoţenje, 

- ob nesreči ima zaščita in reševanje človeških ţivljenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi 
in reševalnimi dejavnostmi, 

- ob nesreči je vsakdo dolţan pomagati po svojih močeh in sposobnostih, 
- občine pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s svojimi 

pristojnostmi, prednostno organizirajo izvajanje preventivnih ukrepov. Preventivni ukrepi 
morajo imeti prednost pri vseh oblikah načrtovanega varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

- občina uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile 
in sredstva. Kadar zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroţenosti sile in sredstva 
lokalne skupnosti niso zadostne ali niso zagotovljene med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, 
drţava (regija) zagotavlja uporabo sil in sredstev s širšega območja, 

- vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so človekoljubne narave, 
- da bi preprečili ali vsaj ublaţili posledice naravnih in drugih nesreč, je treba ukrepati hitro in 

učinkovito. Zato morajo biti sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirane, opremljene in 
usposobljene tako, da se na nesrečo  lahko odzovejo v najkrajšem moţnem času, 

- podatki o nevarnostih ter o dejavnostih organov občin in drugih izvajalcev nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami so javni. Občina mora zagotoviti, da je prebivalstvo na 
območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. 

 
 

3.   KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POTRESU 

 
 
3.1. Temeljne podmene načrta 
 
Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob potresu so: 

- občinski  načrt  zaščite  in reševanja ob potresu se izdela za potrese, ko je bistveno moteno 
normalno ţivljenje in je za ohranjanje le tega potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in 
sredstva, 

- varstvo pred potresom zagotavljajo, v okviru svojih pravic in dolţnosti oziroma pristojnosti, 
prebivalci kot posamezniki, prebivalci, prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih 
nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne sluţbe, 
gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito 
in reševanje ter občina in drţavni organi, 

- varnost prebivalcev ob potresu ni odvisna samo od potresne ranljivosti zgradb, v katerih 
prebivajo, temveč tudi od potresne ranljivosti drugih zgradb. Večina prebivalcev namreč 
veliko časa preţivi v vrtcih, šolah, na delovnih mestih, domovih za ostarele, bolnišnicah. V 
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načrtu se določijo zaščitni ukrepi, za izvajanje katerih morajo omenjene organizacije izdelati 
svoje načrte zaradi povečane potresne ogroţenosti, 

- ţivljenja ljudi so po potresu ogroţena zaradi poškodb objektov in naprav, namenjenih 
proizvodnji, predelavi, uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju 
nevarnih snovi (strupene, vnetljive, eksplozivne, oksidacijske), porušitev mostov in druge 
prometne infrastrukture, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah itd.. Omenjena 
podjetja, ki s svojo dejavnostjo pomenijo nevarnost za nastanek nesreče, morajo pri izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja le te upoštevati, 

- prebivalci  na  potresno  ogroţenem  območju   morajo  biti  pravočasno  in objektivno 
obveščeni o pričakovanih nevarnostih potresa, njegovih posledicah, načrtih in ukrepih za 
zmanjšanje in odpravo posledic ter o ravnanju ob potresu. Občina v ta namen načrt javno 
predstavi. 

- če lokalni viri na prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in 
pomoč, zaprosi za pomoč sosednje občine, nadalje regijo oziroma drţavo, 

- zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje ob potresu obsega nujno zdravstveno oskrbo 
ljudi in ţivali, nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
ţivljenjskimi potrebščinami, oskrbo z električno energijo, zagotavljanje nujnih prometnih 
povezav in nujne komunalne infrastrukture. 

  
3.2. Zamisel izvedbe zaščite in reševanja 
 
Koncept odziva ob potresu temelji na posledicah, ki jih povzroči potres na ljudeh, naravi in na 
objektih. Klasifikacijo potresa (po potresnih lestvicah) in epicenter potresa določi Agencija RS za 
okolje, Urad za seizmologijo. 
 

a) ŠIBAK POTRES: ljudje zaznajo potres, ne povzroči poškodb na objektih (do IV. stopnje 
EMS). Urad za seizmologijo dokumentira potres in obvesti javnost o vsakem potresu, ki ga s 
svojimi čutili lahko zaznajo prebivalci na območju RS. 

b) MOČNEJŠI POTRES: poškodbe pri ljudeh in na objektih (od V. – VII. stopnje EMS). Izvaja se 
obveščanje pristojnih organov in javnosti, na zahtevo poveljnika CZ Občine Gorenja vas – 
Poljane se aktivirajo sile za ZRP in sredstva na občinski ravni, določijo se zaščitni ukrepi in 
naloge, ocenjuje se poškodovanost objektov in spremljajo se dogodki. 

c) RUŠILNI POTRES: poškodbe in moţne smrtne ţrtve pri ljudeh povzroči rušenje objektov 
(VIII. in IX. stopnja EMS). Izvaja se obveščanje pristojnih organov in javnosti, na zahtevo 
poveljnika CZ Občine Gorenja vas – Poljane in v sodelovanju z poveljnikom CZ za Gorenjsko 
se zaprosi za pomoč regijo, oziroma drţavo. Na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene 
situacije poveljnik CZ občine Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z poveljnikom CZ za 
Gorenjsko  določi zaščitne ukrepe in naloge. 
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Ţupan oziroma poveljnik ali namestnik poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane v čim krajšem 
moţnem času sporoči prve informacije o stanju po potresu na ReCO Kranj. Takoj po močnejšem ali 
rušilnem potresu se sestane tudi štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane, ki podrobneje preuči 
situacijo, poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane o stanju obvesti pristojne organe in javnost ter 
istočasno v sodelovanju z poveljnikom CZ za Gorenjsko se zaprosi za pomoč regijo, oziroma drţavo  
Štabu CZ Občine Gorenja vas - Poljane stalno spremlja situacijo, skrbi za redno, pravočasno in 
objektivno obveščanje javnosti ter ogroţenega prebivalstva, koordinira in določa izvajanje reševalnih 
in zaščitnih ukrepov ter pri tem odloča, katere sile in sredstva je potrebno aktivirati. Istočasno skrbi za 
izvajanje zaščitnih ukrepov, za preskrbo prebivalstva, za potrebno evakuacijo in nastanitev 
ogroţenih. Štabu CZ Občine Gorenja vas - Poljane deluje in spremlja situacijo do zagotovitve 
osnovnih pogojev za ţivljenje za prizadeto prebivalstvo. 
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3.3. Uporaba načrta 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Gorenja vas-Poljane se aktivira, ko pride do 
močnejšega ali rušilnega potresa na območju Občine Gorenja vas - Poljane, katerega posledice so 
poškodbe objektov in ogroţenost prebivalstva. Odločitev o tem sprejme ţupan oz. poveljnik CZ 
Občine Gorenja vas - Poljane ali njegov namestnik. 
Če lokalni viri občine ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč, se za dodatno pomoč 
zaprosi sosednje občine in nadalje (regijske) drţavne sile in sredstva, ki so na voljo. 

 

 

4. SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANE NAČRTA 

 

 
Sile in sredstva lahko delimo na sile in sredstva na ravni občine in na ravni regije oz. drţave. Sile in 
sredstva na ravni občin se še naprej delijo na občinske sile in sredstva ter na sile in sredstva v 
gospodarskih druţbah, zavodih in drugih organizacijah. 
 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč Občine Gorenja vas - Poljane so določene z Uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07 in 
54/09) in Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov Civilne zaščite 
(Ur. list RS, št. 104/08).  

4.1.  Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog  iz občinske pristojnosti 

 
4.1.1.  Organi občine: 
 

a) Ţupan 
b) Občinska uprava 

 
4.1.2.   Sile za zaščito ,reševanje in pomoč občine 

 
d) Organi Civilne zaščite:     

  poveljnik civilne zaščite občine in njegov namestnik;  

  štab Civilne zaščite občine; 

  poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;                           

  krajevni štabi Civilne zaščite.  
 
e) Enote in sluţbe Civilne zaščite organizirane za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči: 

 

 enote za prvo pomoč (4 ekipe); 

 sluţba za podporo in logistični center v sestavi  pooblaščenih podjetij; 

 tehnično reševalna enota; 

 enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito. 
 

c) Občinski pogodbeni izvajalci 
 
  pogodbeni izvajalec(i) gradbene stroke 
  pogodbeni izvajalec(i) za zagotavljanje hrane 

 
d) Komisije:  
 
  Komisija za ocenjevanje škode 
  Komisija za oceno poškodovanosti in uporabnosti objektov 
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Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 07   Pregled občinskih sluţb za podporo 

P – 15   Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskega štaba CZ 

D - 04    Navodilo za vzdrţevanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 09    Program usposabljanja, urjenja in vaj 

 
4.1.3 Prostovoljne sile društev in drugih nevladnih organizacij 
 
Sile in sredstva gasilskih enot Občine Gorenja vas - Poljane so določene z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07 in 54/09), in na 
podlagi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, sluţb in drugih operativnih sestavov za zaščito, 
reševanje in pomoč v Občine Gorenja vas – Poljane (št. 10-2/99 z dne 20. 10. 1999). 
 
Lokalno javno gasilsko sluţbo v Občine Gorenja vas – Poljane opravljajo: 
 

1. operativna gasilska enota PGD Poljane - osrednja enota v občini 
a. III. kategorija; 32 operativnih gasilcev 
b. deluje na območju KS Poljane in na teritoriju celotne občine 

 
2. operativna gasilska enota PGD Gorenja vas 

a. II. kategorija; 23 operativnih gasilcev 
b. deluje na območju KS Gorenja vas 

 
3. operativna gasilska enota PGD Hotavlje 

a. I. kategorija; 15 operativnih gasilcev 
b. deluje na delu območja KS Gorenja vas 

 
4. operativna gasilska enota PGD Javorje  

a. I. kategorija; 15 operativnih gasilcev 
b. deluje na delu območja KS Javorje 

 
5. operativna gasilska enota PGD Lučine 

a. I. kategorija; 15 operativnih gasilcev 
b. deluje na območju KS Lučine 

 
6. operativna gasilska enota PGD Sovodenj 

a. I. kategorija; 15 operativnih gasilcev 
b. deluje na območju KS Sovodenj 

 
7. operativna gasilska enota PGD Trebija 

a. I. kategorija; 15 operativnih gasilcev 
b. deluje na območju KS Trebija       

 
Vse gasilske enote lahko v soglasju ţupana opravljajo naloge gašenja in reševanja ob poţarih in 
drugih nesrečah tudi na širšem območju. 
 
Naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob 
nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah ter druge naloge zaščite in 
reševanja širšega pomena, opravlja osrednja gasilska enota v občini Škofja Loka, tj. Prostovoljno 
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gasilsko društvo Škofja Loka, in sicer na podlagi 15. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07 in Ur.l. RS, št. 54/09). 
 
Priloge in dodatki:  

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 109 Pregled cistern za prevoz vode 

D - 02   Načrt alarmiranja gasilskih enot OGP Občini Gorenja vas - Poljane  

 
Društva in druge nevladne organizacije določene za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči: 

 Območno zdruţenje Rdečega kriţa; 

 Ţupnijski Karitas Gorenja vas - Poljane. 

 kinologi; Enota reševalnih psov Škofja Loka, 

 gorsko reševalna sluţba; Postaja GRS Škofja Loka, 

 jamarji; Jamarsko društvo Gorenja vas, 

 radioamaterji; Radioklub Marmor Hotavlje  
 
4.1.4. Poklicne sile 
 
 Javna zdravstvena sluţba 
 Policija 
 Elektro Ljubljana d.d. Ljubljana okolica, nadzorstvo Ţiri 
 Center za socialno delo Škofja Loka 

 
 
 
 

Priloge in dodatki:  

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane  

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  

D -  03  Načrt dejavnosti Policijske postaje Škofja Loka 
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Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč v  Občini Gorenja vas - Poljane 

 

  

 

 

     

 

PROSTOVOLJNE 

 

  

POKLICNE 

 

 
 

 

CIVILNA ZAŠČITA 

 
  

     
 

Operativne gasilske enote 
OGP Gorenja vas -Poljane 

 

 Gradbene 
TOPOS d.o.o 

  
Poverjeniki za CZ 

  

     
 

Gasilske enote posebnega 
pomena - PGD Škofja Loka 

 

 Komunalne 
Krek Slavko s.p. 

  
Enote za prvo pomoč 

  

     
 

Območno zdruţenje Rdečega 
kriţa 

 

 Preskrbovalne 
Mercator d.d  Gorenja vas 

 

  
Tehnično reševalna enota 

  

     
 

Kinologi, enota reševalnih psov 
za iskanje pogrešanih oseb, 

Škofja Loka 

 Zdravstveno 
Zdravstvena postaja Gorenja vas 

  
Enota za  RKB 

  

     
 

Jamarji Jamarsko društvo 
Gorenja vas 

 

 Policija 
PP Škofja Loka 

  
Sluţba za podporo 

  

     
 

Radioamaterji; Radioklub 
Marmor Hotavlje 

 

 Elektro Ljubljana D.D.  
Ljubljana okolica, nadzorstvo Ţiri 

  

  

     
 

Ţupnijski Karitas Gorenja vas - 
Poljane 

 JAVNE SLUŢBE REGIJSKEGA 

POMENA 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, 

- Veterinarska inšpekcija, Območni 
urad Kranj 

  

  

     
 

Gorsko reševalna sluţba 
Postaja GRS Škofja Loka 

 

 Gasilske enote širšega pomena 
JZ GRS Kranj 

  

    

 
   

Center za socialno delo Škofja Loka 
 
 

  

 

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE 

GORENJA VAS POLJANE 
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4.2.  Materialno – tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru potresa se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se 
jih zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe občinskih 
enot in sluţb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča poveljnik CZ občine  
Gorenja vas – Poljane oziroma njegov namestnik. 
 
Materialno – tehnična sredstva se načrtujejo za: 

 zaščitno in reševalno opremo ter orodje (oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih 
potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, sluţbe in reševalci), 

 materialne rezerve za zaščito, reševanje in pomoč, 

 sredstva pomoči (ţivila, pitna voda, zdravila, in drugi predmeti in sredstva, ki so namenjena 
brezplačni razdelitvi ogroţenim prebivalcem). 

 
Finančna sredstva za materialno – tehnična sredstva se pridobivajo s strani proračuna občine, ki 
namenja sredstva za gasilstvo in Civilno zaščito ter transfer poţarne takse. Ker so to strogo 
namenska sredstva se lahko uporabljajo samo za namen za katerega so namenjena. 
Finančna sredstva se načrtujejo za: 

 nakup in vzdrţevanje opreme in sredstev za ZRP, 

 stroške usposabljanja sil za ZRP, 

 opremo in vzdrţevanje sistema obveščanja in alarmiranja, 

 nakup in vzdrţevanje materialnih rezerv, 

 materialne stroške. 
 
4.3.  Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta 
 
Finančna sredstva za samo izvajanje načrta so zagotovljena v proračunu občine Gorenja vas - 

Poljane  na postavki »10.3.1.« Stalna proračunska rezerva« in so namenjena financiranju: 

 stroškov operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike Civilne zaščite in 
druge sile zaščite, reševanja in pomoči), 

 materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo idr.), 

 nakupa dodatne in nadomestne opreme, potrebne za izvajanje ukrepov in nalog. 
 
Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

P – 07   Pregled občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 
sodelujejo pri  reševanju    

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 15   Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskega štaba CZ 

D - 01   Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 12   Delovna karta  

D - 14  Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo  Občinskega načrta zaščite in reševanja   ob 
potresu za Občino Gorenja vas-Poljane             
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5.   OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

 
5.1. Opazovanje potresne aktivnosti 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo spremlja stanje tresenja tal  v Republiki 
Sloveniji. V Republiki Sloveniji je 28 potresnih opazovalnic, od teh je ena na območju Gorenjske in to 
na Gorjušah - Pokljuka. 
 
Ob močnejšem ali rušilnem potresu vzpostavi Urad za seizmologijo lokalno mreţo prenosnih 
terenskih opazovalnic za spremljanje potresnih sunkov.  
Na podlagi obvestila iz Urada za seizmologijo Center za obveščanje RS (CORS) obvesti vse pristojne 
drţavne in druge organe, med drugim tudi Regijski center za obveščanje (ReCO) na območju 
katerega se je zgodil potres. V našem primeru je to ReCO  Kranj. ReCO Kranj na št. 112 o potresu 
(lahko) obvestijo tudi očividci oziroma prizadeti občani, pripadniki CZ, pripadniki policije, gasilci itd. 
 
Prve zanesljive podatke o potresu na območju občine je mogoče dobiti v roko od 15 minut do 1 ure. 
Štab CZ  Občine Gorenja vas - Poljane je v primeru potresa obveščen na naslednje načine in sicer: 

 preko Regijskega centra za obveščanje Kranj, 

 preko članov štaba,  poverjenikov za CZ, poveljnikov gasilskih društev, 

 neposredno preko občanov. 
 
Prvo obvestilo o potresu, ki ga Regijski center za obveščanje Kranj posreduje občini, vsebuje 
podatke o: 

 času nastanka potresa, 

 epicentru potresa, 

 magnitudi potresa po Rihterjevi potresni lestvici, 

 preliminarno ocenjeni intenziteti potresa po EMS potresni lestvici, 

 domnevnem območju, ki ga je potres prizadel, 

 odzivu prebivalcev. 
 
Člani štaba Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane, poverjeniki za Civilno zaščito, poveljniki 
gasilskih društev in drugi pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč si takoj po potresnem sunku 
ogledajo situacijo na terenu in svoja opaţanja posredujejo poveljniku CZ Občine Gorenja vas - 
Poljane, ki po zbranih informacijah skupaj s štabom CZ Občine Gorenja vas - Poljane pripravi in 
posreduje enotno informacijo tudi Regijskemu centru za obveščanje Kranj. 
 
Poveljniki gasilskih društev in poverjeniki samoiniciativno, ali na poziv ReCO Kranj, ki ga zahteva 
poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane ali na poziv preko telefona oz. s pomočjo kurirske sluţbe 
CZ, pregledajo območje svojega delovanja. Člani štaba CZ občine se na ogled odpravijo potem, ko s 
terena dobijo prve informacije o stanju. Odpravijo se na tista območja, kjer so posledice po prvih 
informacijah hujše in na tiste lokacije, ki so pomembne z vidika zaščite in reševanja. 
 
5.2.  Obveščanje pristojnih organov in javnosti o potresu 
 
5.2.1. Obveščanje pristojnih organov v občini 
 
Na podlagi obvestil iz terena ReCO Kranj ob močnejšem potresu (od VI. – VII. Stopnje po ENS) 
obvesti: 

 Prvo dosegljivo osebo v Občini Gorenja vas-Poljane, ta pa mora potem obvestiti ostale 
pristojne v občini  za ZRP. 

 
Za obveščanje odgovorne osebe v občini poskrbi ReCO Kranj s pomočjo seznama, ki ga ima na 
razpolago. ReCO obvesti samo prvega na seznamu (skladno z Obrazcem 4), nato pa ta oseba 
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obvesti ostale odgovorne osebe občine. Poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane, njegov 
namestnik ali ţupan po potrebi nato skliče štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane, bodisi 
telefonsko ali osebno ( kurirske sluţbe). 
Obveščanje drugih izvajalcev nalog ZRP-(PGD), ReCO Kranj izvaja po naročilih iz štaba CZ Občine 
Gorenja vas - Poljane, ki vodi oziroma koordinira potek in izvajanje aktivnosti ZRP. 
 
Za sprotno obveščanje in informiranje izvajalcev nalog ZRP je odgovoren ţupan. Operativno pa to 
nalogo prevzame poveljnik civilne zaščite občine. Obveščanje poteka na več nivojih. Eden je preko 
ReCO, drugi je neposredno med poveljnikom CZ in vodji intervencij. Pri tem uporabljamo sistem 
zvez, ki je zanesljiv in v danem trenutku najučinkovitejši. V prvi vrsti je to sistem zvez ZARE.  
 

Poveljnik in člani štaba Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane v primeru močnejšega ali 

rušilnega potresa ne čakajo na poziv, ampak se takoj  javijo na mobilizacijskih zbirališčih 

svojih organov, enot in sluţb za zaščito reševanje in pomoč.  
 
Priloge in dodatki:  

P – 21   Dokumenti o aktiviranju štaba Civilne zaščite Občini Gorenja vas - Poljane  

P – 25  Pregled zbirnih mest 

 
5.2.2. Informiranje pristojnih organov 
 
Za sprotno informiranje organov v občini in drugih izvajalcev nalog zaščite,reševanja in pomoči o 
stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja zaščite in reševanja, 
ter odpravljanje posledic potresa, skrbi poveljnik CZ Občine Gorenja vas- Poljane ob pomoči ostalih 
sodelavcev občine. V ta namen: 

  V dogovoru z ţupanom posreduje v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah potresa na tel 
številka112, nato pa čimbolj natančno pisno poročilo iz katerega mora biti razviden obseg 
posledic potresa, število poškodovanih, porušenih ali delno porušenih objektov z njihovo 
lokacijo, podatki o ruševinah, ţrtvah, poškodovanih, o motnjah in poškodbi infrastrukture ter 
morebitnih veriţnih nesrečah. 

 Pripravi in objavi informacijo za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev kamor pošlje pisno 
informacijo po faksu. 

 
5.2.3. Obveščanje ogroţenega prebivalstva 
 
Za obveščanje prebivalstva na ogroţenem oziroma prizadetem območju je odgovoren poveljnik CZ 
Občine Gorenja vas - Poljane. Načini obveščanja morajo biti natančno določeni, da ne pride do 
dezinformacij in nesporazumov, kar bi povzročilo napake predvsem pa neprimerno odzivanje 
prebivalstva. Zato mora biti vsebina obvestila premišljena, jasna in vsem razumljiva, da ne povzroča 

dvomov in nejasnosti. Sporočiti je potrebno samo tisto, kar je nujno potrebno. Način obveščanja se 

določi glede na okoliščine in trenutne moţnosti. Izbran način mora biti tak, da je zagotovljena 

obveščenost vseh, ki jim je obvestilo namenjeno. 
 
Ogroţenim prebivalcem se posredujejo naslednje informacije: 

 o znanih podatkih potresa  
• o neposredni nevarnosti za ljudi, premoţenje in okolje  
• o številu poškodovanih in kje se nahajajo;  
• vplivih nesreče na prebivalstvo in okolje;  
• kakšno pomoč lahko pričakujejo;  
• kako naj sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov;  
• kako dolgo bo trajal teţaven poloţaj  
• kakšno pomoč lahko pričakujejo in kdaj bo prispela  
• kako naj izvajajo osebno in vzajemno zaščito  
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• kje lahko dobijo dodatne informacije (telefon informacijskega centra)  
• kako naj sodelujejo z lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic 
 

Načini obveščanja so lahko različni, odvisno od trenutnih moţnosti. Ti načini so: 
 obveščanje s pomočjo radia, televizije in drugih medijev; 
 obveščanje s plakati, letaki ali dopisi; 
 obveščanje s kurirji; 
 organizacija lokalnih informacijskih centrov, ki redno posredujejo informacije itd. 
  

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki so po 25. členu zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 
110/06-UPB1) in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dolţna na zahtevo štaba CZ 
Občine Gorenja vas - Poljane brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno 
ogroţenostjo ţivljenja, zdravja ali premoţenja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti drţave. 
Občinski organi in sluţbe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo vzpostaviti 
s prizadetim prebivalstvom na prizadetem področju čim boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje 
ljudi.  
V primeru moţnosti in verjetnosti nastanka veriţne nesreče se lahko izvede obveščanje - alarmiranje 
s sireno. Odločitev o obveščanju in alarmiranju sprejme ţupan oziroma poveljnik CZ Občine Gorenja 
vas - Poljane. Če pride do ogroţenosti prebivalstva zaradi nenadnih zakasnelih veriţnih nesreč lahko 
izvede obveščanje – alarmiranje s sireno vodja posamezne intervencije enote. 
V primeru rušilnega potresa štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane določi lokacijo in telefonsko 
številko Informacijskega centra. Informacijski center daje dodatne informacije preko posebne 
telefonske številke v zvezi s dodatnimi zaščitnimi ukrepi, prevozi pitne vode, zbirajo se informacije o 
potrebni pomoči, o nastali škodi itd.  
 
Za obveščanje širše domače javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči je pristojna 
Vlada Republike Slovenije, ministrstva in drugi drţavni organi, v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Urad Vlade Republike Slovenije za 
informiranje. 
 

Shema obveščanja in alarmiranja ob potresu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Urad za seizmologijo RS ocena potresa 

ReCO Poveljnik CZ občine, ţupan 

poverjeniki in gasilci 
opazovanje in poročanje 

štab CZ občine obveščanje 
javnosti 

informacijski 
center 

poroča 

poroča 

poroča 

poroča 

aktivira poroča 

       aktivira 
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Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 07   Pregled občinskih sluţb za podporo 

P – 21   Dokumenti o aktiviranju štaba Civilne zaščite Občini Gorenja vas - Poljane  

P – 25  Pregled zbirnih mest 

 
5.3.  Alarmiranje 
 
Ob potresu na naseljenem območju, ko so zaradi rušenj oziroma zaradi nastanka veriţnih nesreč 
ogroţena ţivljenja ljudi, oziroma je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov, 
prebivalstvo opozorimo na bliţajočo se nevarnost s sirenami z alarmnim znakom za neposredno 
nevarnost. 
 
Alarmiranje javnosti izvede Regijski center za obveščanje Kranj na zahtevo odgovorne osebe v občini 
in poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane. ReCO Kranj proţi sirene za javno alarmiranje brez 
predhodne odobritve pristojne osebe, če gre za potres VII. ali višje stopnje po EMS lestvici.  
 
Znaka za alarmiranje se uporablja v sledečih primerih: 

- znak za opozorilo (svarilo) na nevarnost se lahko uporabi za napoved bliţajoče se nevarnosti 
nesreče; 
 

- znak za preplah oziroma neposredno nevarnost se lahko uporabi ob nevarnosti, ki neposredno 
ogroţa ţivljenje ali zdravje ljudi in ţivali ter premoţenje in kulturnih dobrin v posameznem naselju ali 
na širšem poseljenem območju. 
 

-  znak za prenehanje nevarnosti se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil 
dan znak za preplah oziroma neposredno nevarnost. 
 
Če ReCO Kranj ne more proţiti siren zaradi prekinitev zvez oziroma drugega vzroka, to na ukaz 
poveljnik CZ Gorenja vas – Poljane izvedejo prostovoljna gasilska društva na teritoriju Občine 
Gorenja vas – Poljane.     
 
Uporabo znakov za alarmiranje lahko ukaţejo : 
- vodja intervencije, 
- poveljnik CZ, 
- ţupan 
- Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj. 
 
Pristojni svoj ukaz prenesejo ReCO Kranj. V ukazu določijo : 
 
- kateri znak za alarmiranje naj uporabi, 
- razlog za uporabo znaka za alarmiranje, 
- navodilo za ravnanje prebivalcev. 
 
Izjemoma, če razmere tako narekujejo, poveljnik CZ Gorenja vas – Poljane ali vodja  sam izvede 
alarmiranje (s sirenami javnega alarmiranja), o čemer obvestijo ReCO Kranj. ReCO Kranj v takem 
primeru postopa kot po prejemu zahteve za alarmiranje. Po prenehanju nevarnosti je tisti, ki je izdal 
zahtevo za uporabo znaka za alarmiranje, dolţan ReCO Kranj: 
- izdati zahtevo za uporabo znaka ''prenehanje nevarnosti'', 
- izdelati navodilo za nadaljnje ravnanje prebivalcev. 
ReCO Kranj je posreduje navodilo v objavo javnim medijem po svojem načrtu. 
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Preko radija, televizije ali na drug predviden način obvesti prebivalce na ogroţenem območju o 
nevarnostih ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno zaščito. 
 
Če se javnost obvešča o nevarnostih, nesrečah, posledicah in ukrepih, je tisti, ki daje informacijo 
dolţan opozoriti medije, da posredujejo samo avtentično informacijo – tudi brez komentarja. 
 
Priloge in dodatki:  

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas – Poljane 

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  

 

 

6.   AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
 
6.1.  Splošno o aktiviranju sil in sredstev 
 
O pripravljenosti in aktiviranju  občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč  odloča v skladu z nastalo 
situacijo poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane. 

 
Priloge in dodatki:  

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

 
Poveljnik in namestnik štaba CZ Občine Gorenja vas – Poljane ocenita stanje na prizadetem 
območju Poveljnik CZ in njegov namestnik Občine Gorenja vas - Poljane se nato odločita o 
aktiviranju občinskih enot civilne zaščite. Istočasno se mora preiti k spremljanju stanja na ogroţenem 
območju. O stanju na terenu se obvesti tudi ţupana Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč Občine Gorenja vas – Poljane se lahko 
izvaja: 

 po telefonu, 

 po kurirjih, 

 s tihim alarmom, 

 s samosklicem 
 
Po telefonu se lahko aktivirajo vsi organi, enote in sluţbe zaščite, reševanja in pomoči, v kolikor 
telefonsko omreţje deluje. 
 
Po kurirjih se izvaja aktiviranje v primerih, ko ni moč izvesti telefonskega, niti tihega alarmiranja. 
 
S tihim alarmom se aktivira PGD. 
 
Samosklic poteka, ko se pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč na lastno pobudo, ob znaku za 

opozorilo (svarilo) na nevarnost z javnim alarmiranjem, javijo na mobilizacijskih zbirališčih svojih 
organov, enot in sluţb za zaščito reševanje in pomoč.  
Ţupan in direktor občinske uprave aktivirata usluţbence občine za izvajanje dodatnih nalog s 
področja ZiR. 
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6.2.  Aktiviranje nosilcev nalog na ravni občine 
 
Aktiviranje nosilcev nalog na ravni občine poteka: 

 člane štaba CZ občine skliče, ţupana Občine Gorenja vas – Poljane, v kolikor to zaradi 
prezasedenosti ne more izvesti, jih skliče poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, njegov 
namestnik ali ţupan s pomočjo telefonskih povezav in elektronske pošte v primeru da te ne 
delujejo pa preko kurirske sluţbe CZ ali osebno, 

 pripadnike občinskih enot in sluţb za Civilno zaščito preko kurirjev skliče poveljnik CZ Občine 
Gorenja vas – Poljane, njegov namestnik ali štab CZ občine, 

 pripadnike enot in sluţb za Civilno zaščito v gospodarskih druţbah zavodih in drugih 
organizacijah skličejo njihovi štabi in poverjeniki. 

 

P – 25  Pregled zbirnih mest 

 
6.3. Presoja razmer 
 
Na podlagi obvestil iz terena in ReCO Kranj  in glede na posledice, poveljnik CZ Občine, njegov 
namestnik ali štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane, presodi: 
 

- Sile za ZRP se ne aktivirajo 
Do takšne odločitve lahko privede napačna ocena prijavitelja – šibkejšega potresnega sunka, zato ni 
potrebno aktivirati vseh razpoloţljivih sil za ZRP, ali ugotovitve, da je prijava laţna; 
 

- Sile za ZRP se aktivirajo 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, njegov namestnik ali štab CZ Občine Gorenja vas – 
Poljane, preuči potrebne ukrepe zaščite in reševanja, aktivira razpoloţljive občinske sile za ZRP; 
 
Odločitev o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane  s pomočjo telefonskih povezav in elektronske pošte v 
primeru da te ne delujejo pa preko kurirske sluţbe CZ, aktivira Sile za ZRP po načrtu aktiviranja. Na 
osnovi ocen in razmer na mestu nesreče vodja intervencije ali poveljnik CZ njegov namestnik Občine 
Gorenja vas – Poljane zahteva aktiviranje dodatnih enot iz sosednjih občin oz. enot iz Gorenjske 
regije. Aktiviranje regijskih sil odobri poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Pozivanje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Pozivanje pripadnikov občinskih sil za ZRP izvede na najhitrejši moţen način poveljnik CZ Občine 
Gorenja vas – Poljane. Pozivanje zunanjih sil se izvede preko ReCO Kranj. 
 
Napotitev sil za zaščito, reševanje in pomoč na zbirno mesto oz. na prizadeto območje 
 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, odredi odhod aktiviranih in pozvanih sil za zaščito 
reševanje in pomoč:  
- v kolikor razpolagajo z potrebno opremo, na prizadeto območje - mesto nesreče; 
- v kolikor nimajo potrebne opreme na zbirno mesto, kjer se ustrezno opremijo in nato na mesto 

nesreče. 
 
Določitev delovišča in izdajanje navodil za posamezne enote 

 
Vodjem posameznih enot, ekip ali sluţb vodja intervencije ustno oziroma pisno odredi delovišča in 
naloge zaščite, reševanja in pomoči. Naloge so določene z ustnim ali pisnim delovnim nalogom, ki ga 
dobi vodja enote. 
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Oskrba sil za zašito, reševanje in pomoč s hrano, materialom in drugo opremo 

 
Oskrbo intervencijskih sil s hrano v kolikor intervencija traja več kot štiri ure organizira sluţba za 
podporo občine (pogodbeni izvajalci za zagotavljanje hrane), ki po potrebi preko ReCO Kranj v 
oskrbo vključi regijske enote za podporo. Potrebo po dodatni oskrbi poda vodja intervencije oz. 
poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane v ustni ali pisni obliki. Sluţbe za podporo preskrbujejo 
enote na deloviščih s hrano, materialom in drugim potrebnim. 
 
Spremljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 
Izvajanje ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje vseh delujočih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč spremljajo vodja intervencije in vodje posameznih sluţb, ekip in enot, ki delujejo 
na delovišču. Sluţba za podporo ureja vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračili stroškov, ki 
jih imajo pripadniki in drugi udeleţenci pri opravljanju dolţnosti v Civilni zaščiti, oziroma na področju 
zaščite in reševanja. Vse stroške v zvezi s pripravljenostjo in delovanjem teh sil na prizadetem 
območju na teritoriju Občine Gorenja vas – Poljane krije Občina. 
 
6.4.  Aktiviranje nosilcev nalog in druge pomoči regije 
 
V primeru, da sile občine ne zadostujejo za učinkovito izvajanje nalog in ukrepov ZRP občina zaprosi 
za pomoč sosednje občine, v kolikor tudi to ne zadostuje, pa občina za pomoč zaprosi regijo. Prošnjo 
za pomoč lahko posreduje: 

 poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane ali njegov namestnik 

 ţupan Občine Gorenja vas – Poljane  
 

O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju Gorenjske regije odloča 
poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, o aktiviranju enot iz drugih regij pa odloča na podlagi zahtev 
občin in na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko poveljnik Civilne zaščite 
Republike Slovenije. 
 
Za sprejemanje materialne in druge pomoči skrbijo pripadniki sluţbe CZ za podporo, pomoč pa se 
zbira v skladišču opreme CZ Občine Gorenja vas – Poljane 
 

P – 25  Pregled zbirnih mest 

 
 
6.4.1.  Zagotavljanje pomoči v materialnem in finančnih sredstvih 

 
V kolikor  Občina Gorenja vas - Poljane ne more zagotoviti zadostno število potrebne pomoči 
(gradbena mehanizacija, dovoz vode, električni agregati in podobno), zaprosi za pomoč sosednje 
občine in štab CZ za Gorenjsko. Prav tako se morajo zagotoviti tudi namestitvene kapacitete v 
gasilskih domovih, kulturnih domovih, športnih dvoranah, šolah. V kolikor pa bi teh kapacitet bilo 
premalo se zagotovijo tudi bivalniki za začasno namestitev prizadetih prebivalcev. Zagotovi se tudi 
pomoč v finančnih sredstvih. 
Materialna pomoč ob potresu obsega:  

 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče 
dobiti (gradbena mehanizacija, naprave za prečiščevanje vode, električni agregati in 
podobno),  

 pomoč v zaščitni in reševalni opremi,  ki je v Logističnem centru  v Kranju, 

 pomoč v zaščitni in reševalni opremi,  ki je v Logističnem centru  v Ljubljani, 

 pomoč  pri iskanju  sredstev  za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma,  

 pomoč organiziranju in oskrbi  s hrano, pitno vodo, zdravilih, obleki, obutvi in podobno in  

 pomoč v finančnih sredstvih.  
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6.4.2.  Logistični center 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane in Štab CZ Gorenjske sodelujeta pri zbiranju potreb po 
materialnih in finančnih sredstvih na podlagi prošenj za pomoč iz prizadetih delov občine, ter pri 
organizaciji razdelitve  pomoči na prizadeta območja. 
Prispela pomoč se zbira v občinskem logističnem centru (Zdravstveni dom Gorenja vas) od koder se 
organizira delitev na prizadeta območja. Prispelo pomoč prevzamejo sluţbe Civilne zaščite za 
podporo. 

 
 
 

Diagram aktiviranja občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
 

     
  VZPOSTAVITEV         Pov. CZ Občine Gorenja vas - Poljane 

 OPAZOVANJA RAZMER ŠCZ Občine Gorenja vas - Poljane 
 (POVERJENIKI IN GASILCI)  

   
 

 

 
AKTIVIRANJE ŠTABA CZ 

IN PGD NA 
PRIZADETEM OBMOČJU 

 
       Pov. CZ Občine Gorenja vas - Poljane 
        ReCO Kranj izvede 
   

 
 

      
     
           Pov.CZ Občine Gorenja vas - Poljane 
Močnejši potres ODLOČITEV O DA  ŠCZ Občine Gorenja vas - Poljane 

  AKTIVIRANJU SIL ZA   
  ZiR   
     
      

   
AKTIVIRANJE 

ENOT CZ 
IN POGODBENIH PODJETIJ 

  Kurirji ekipe za zveze in 

    ReCO Kranj izvede 

  

  
 

   
 

 

              ŠCZ Občine Gorenja vas - Poljane 

Rušilni potres PROŠNJA ZA POMOČ             Pov. CZ za Gorenjsko  
  SOSEDNJIH OBČIN              ReCO Kranj izvede 
  IN REGIJSKIH SIL   

 
 
 
 
 
Priloge in dodatki:  
 

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane  

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  
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7.   UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 
7.1.  Splošno o upravljanju in vodenju 
 
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1), in splošno zakonodajo in izvedbenih predpisi. Operativno 
in strokovno vodenje sil za ZRP se organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in 
drţavni ravni. 

 
Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik CZ Občine 
Gorenja vas - Poljane s pomočjo štaba CZ Občine Gorenja vas – Poljane.  
 
 
7.2. Organi vodenja in njihove naloge 
 
Organi upravljanja in vodenja ob potresu v Občini Gorenja vas – Poljane so: 
 
 
7.2.1. Ţupan Občine Gorenja vas - Poljane 
 

Ţupan vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic ob potresu. Ţupan imenuje 
poveljnika Civilne zaščite za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob 
nesrečah. 

 
      Pravice in dolţnosti ţupana: 

 skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme 
načrt zaščite in reševanja, 

 skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in         
drugih nesreč, 

 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih  nesreč, 

 skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih 
ukrepih, 

 sprejme načrt zaščite in reševanja, 

 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

 za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah ţupan imenuje poveljnika CZ občine in štabe CZ 

 
7.2.2. Občinska uprava Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Občinska uprava opravljajo naloge za potrebe posledic ob potresu, glede na svoje delovno 
področje oziroma svoje pristojnosti. V času po potresu nudijo organi občinske uprave podporo 
organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter 
reševanju in pomoči na naslednjih področjih: 
 

 opravlja upravne naloge zaščite,reševanja in pomoči; 
 nudi pomoč tehničnih sluţb s področja okolja in prostora; 
 nudi pomoč občinskim strokovnim sluţbam; 
 organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti; 
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7.2.3. Poveljnik CZ in njegov namestnik Občine Gorenja vas - Poljane 
 

Poveljnik Civilne zaščite občine ima naslednje pristojnosti in naloge: 
 preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji brez 

odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti 
zahteve, pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v 
zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč, 

 v nujnih primerih lahko odredi evakuacijo prebivalstva, 
 odloči o aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob 

naravni ali drugi nesreči, 
 vodi Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi 

nesreči, 
 preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
 vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, 
 skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
 daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in 

pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge 
nesreče, 

 predlaga imenovanje štaba Civilne zaščite, 
 za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč lahko določi vodjo 

intervencije, 
 med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam 

na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi: 
- umik ljudi, ţivali in premoţenja iz ogroţenih objektov in območij, 
- vstop v stanovanje, 
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev, 
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo, 
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma 

potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
- obvezno sodelovanje drţavljanov pri reševanju v skladu z njihovimi 

sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje, 
- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, 
- uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega 

materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za 
zagotovitev osnovnih pogojev za ţivljenje, 

- porušitev objekta oziroma posek drevja, 
- izvaja druge zakonske naloge in odredbe ţupana. 

Poveljnik Civilne zaščite občine ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času 
odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti. 
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren ţupanu. 

 
 
7.2.4. Štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Štab CZ Občine Gorenja vas-Poljane zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, 
ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, 
zdravstvenega in drugega varstva. Naloge štaba Civilne zaščite občine so: 
 

 nudi poveljniku Civilne zaščite občine strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, 

 opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob potresu, 
 pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem območju, 
 zagotavlja logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč, 
 opravlja administrative in finančne zadeve, 
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 izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila, 
 pripravlja obvestila za obveščanje javnosti. 
 ostale naloge skladno z zakonodajo in trenutnimi potrebami  
 
 

7.2.5. Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki 
 

Poverjeniki za civilno zaščito Po potresu v Občini Gorenja vas - Poljane in obseţnih 
intervencijah se aktivira poverjenike za civilno zaščito, kateri organizirajo in usklajujejo izvajanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti, ali druţbe za katero so 
imenovani. 
Naloge poverjenikov za CZ: 
 

 vzpodbuja opremljanje prebivalcev z osebno in skupno zaščitno opremo ter 
usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite, 

 skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi in 
premoţenja, 

 sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaščito in reševanje v okolju, 
v katerem dela (podjetje), 

 nadzoruje redno vzdrţevanje zaklonišč (prostorov, objektov) in naprav ter opozarja 
pristojne na vzdrţevanje (upravnika, direktorja podjetja, zavoda ali druge organizacije 
in strokovno sluţbo v lokalni skupnosti), 

 skrbi za brezhibnost sredstev in opreme v stanovanjskih zgradbah in podjetjih, 
 spremlja in opozarja prebivalce, stanovalce oziroma delavce v bivalnem in delovnem 

okolju na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoţenje 
(poţar, potres, poplava, eksplozija…), 

 spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in reševanje v krajevni skupnosti 
ali v naseljih,  podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma stanovanjskem objektu, 

 ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča pred postavljene organe, sluţbe in 
nadrejeni štab za CZ ter sodeluje z vodstvi reševalnih sluţb in ekip pri vodenju ter 
izvajanju zaščite in reševanja, 

 obvešča nadrejene organe CZ o posledicah naravnih in drugih nesreč ter usklajuje 
zaščitne ukrepe ter organizacijo izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
odločitvami nadrejenih organov CZ. 

 
 

7.2.6. Policijska uprava Škofja Loka 
 

Policijska Uprava Škofja Loka zagotavlja: 
 varuje ţivljenje ljudi, premoţenje ter vzdrţuje javni red na prizadetem območju, 
 varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše, 
 nadzira in ureja promet v skladu z določenim prometnim reţimom in omogoča        

interveniranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce 

kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim organom, 
 sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog, 
 vzpostavlja komunikacijsko povezavo z drugimi drţavnimi organi, 
 po potrebi organizira mobilni komunikacijski center, 
 sodeluje pri identifikaciji ţrtev, 
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske uprave Škofja Loka 
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7.2.7. Zdravstveni dom Gorenja vas 
 

Zdravstvenega doma Gorenja vas zagotavlja: 
 

 organizirajo nudenje prve medicinske pomoči in  bolnišnične oskrbe 
 zagotavlja oskrbo z zdravili in sanitetnim materialom 
 sodeluje pri identifikaciji mrtvih, pri krvodajalskih akcijah in negi na domu 

 
 
7.2.8. Občinsko gasilsko poveljstvo Gorenja vas - Poljane 
 

Poveljnik OGP  Gorenja vas - Poljane spremlja stanje, sodeluje in usmerja vodenje intervencije ob 
potresu na območju občine. V skladu z usmeritvami poveljnika GZ in poveljnika gasilcev regije, 
koordinira predvsem pomoč sosednjih občinskih in regijskih GE, ter drugih sil in sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč. Poveljnik GZ ob potresu sodeluje z vodjo intervencije in pomaga pri koordinaciji 
dela operativnega poveljstva. Nudi strokovno pomoč poveljniku CZ in skrbi za izvajanje usmeritev 
poveljnika v zvezi z vodenjem in delovanjem gasilskih enot. 

 
 

7.2.9. Druge organizacije  
 

 Občinski pogodbeni izvajalci 

 
Pogodbeni izvajalci gradbene stroke: 

 odvoz ruševin in drugih gradbeno tehnični posegi po navodilih poveljnika CZ Občine  
Gorenja vas – Poljane. 

 
Pogodbeni izvajalci za zagotovitev prehrane: 

 priprava prehrane za potrebe sistema zaščite in reševanja. 
 

 Elektro Ljubljana, nadzorstvo Ţiri  
Vzpostavi takojšni nadzor nad okvaro elektro infra strukture,opravlja druge naloge iz svoje 
pristojnosti. 
 

Nevladne in druge organizacija, Center za socialno delo, Rdeči kriţ Slovenije, taborniške, skavtske 
ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in pomoč, se 
vključujejo v skupne akcije zaščite, reševanja in pomoči, ki jih organizirajo pristojni štabi Civilne 
zaščite in izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. 

 
 
7.3.  Operativno vodenje 
 
Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane izvajajo: 
 

 Vodja intervencije Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane v sodelovanju s članom štaba 
CZ Občine Gorenja vas – Poljane ob nesreči določi vodijo intervencije za izvajanje 
posameznih ukrepov ZRP. Vadija intervencije vodi in koordinira potek intervencije in je za 
svoje delo odgovoren poveljniku CZ  Občine Gorenja vas – Poljane, ki mu redno poroča o 
poteku intervencije in strokovno sodeluje s poveljnikom CZ občine 
V kolikor na intervenciji sodeluje več različnih enot (gasilci, enote za iskanje zasutih v 
ruševinah, nujna medicinska pomoč, policija,..) vodijo te enote samostojno njihovi vodje v 
skladu s pravili stroke in predpisi v sodelovanju z vodjo intervencije. Vodje posameznih sluţb 
oz. enot sestavljajo vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Vodja intervencije 
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oziroma vodstvo intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika OGP Gorenja 
vas - Poljane oziroma poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane. 

 Poveljnik civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane operativno-strokovno vodi zaščito, 
reševanje in pomoč ob potresu v Občini Gorenja vas - Poljane, oziroma nesrečah Določa, 
vodje intervencije, odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
Skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ob potresu. 
Daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč 
ter mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzroči potres, 
Namestnik Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane  ima v času odsotnosti Poveljnika CZ 
Občine Gorenja vas - Poljane vse pristojnosti in je za svoje delo odgovoren Ţupanu. 

 Štab civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane nudi poveljniku CZ strokovno pomoč pri 
vodenju nalog ZRP, organizira reševalne intervencije iz občinske pristojnosti, zagotavlja 
informacijsko podporo, zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZiR, opravlja 
administrativna in finančne zadeve.  

 Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev 
ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju 
krajevne skupnosti ali druţb za katero so imenovani. 

 
Za usklajevanje aktivnosti med organizacijami z različnimi pristojnostmi se oblikuje krizni štab. 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane organizira svoje delo na osnovni lokaciji v upravni stavbi 
Občine Gorenja vas - Poljane. Če delo na tej lokaciji zaradi objektivnih razlogov, poškodovanih 
komunikacij ali zaradi drugih razlogov ni mogoče, se štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane preseli 
na rezervno lokacijo v upravno zgradbo Rudnika Ţirovski vrh, Todraţ 1. 
 
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, 
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja  logistični center  s 
sluţbo za podporo. 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane mora ob nesreči čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na 
prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo 
nujne reševalne pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije.  
Nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za ţivljenje, 
ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe 
zahtevnejših nalog, ter nosilce koordinacije. 
 
Če je Občine Gorenja vas - Poljane prizadeta v takem obsegu da ne more sama izvajati nalog 
zaščite, reševanja in pomoč, dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena organizira 
in vodi poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Posledice nesreče se čim prej ustrezno dokumentira. Pri tem se po moţnosti opravi tudi filmski in 
fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ Občine Gorenja 
vas - Poljane in drugih organov, oziroma vadije posameznih sluţb - enot zaščite in reševanja po 
potresu v Občini Gorenja vas - Poljane .  
 
 
7.3.1. Vodenje aktivnosti ob nesreči 
 
Vodenje ukrepanja po potresu praviloma poteka na treh ravneh: 
 

Operativna raven: 
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- Lokacija: 
Območje operativne ravni zajema neposredno mesto dogodka - nesreče, katerega praviloma 
zavaruje (notranji obroč) policija ali gasilci. Na območju operativne ravni se lahko nahajajo le izvajalci 
posameznih operativnih (interventnih) nalog. 
- Odgovornosti: 
Posamezne enote vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. Aktivnosti na 
mestu nesreče vodijo predvsem poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane, vodja gasilske 
intervencije, vodja zdravstvene intervencije in vodja policijske intervencije,.. kateri tudi sestavljajo 
vodstvo intervencije. Glede na število udeleţenih enot poteka vodenje individualno (vodja 
intervencije) ali štabno (vodstvo intervencije). 
V primeru, da je oblikovan krizni štab poteka vodenje v skladu z njegovimi usmeritvami. 
- Naloge: 
Temeljna naloga na tej ravni je predvsem neposredno izvajanje operativnih aktivnosti.  
 

Taktična raven: 
 

- Lokacija: 
Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta dogodka – nesreče, katerega praviloma zavaruje 
(zunanji obroč) policija. 
- Odgovornosti: 
Praviloma se na taktični ravni oblikuje krizni štab v katerega so vključeni predstavniki vseh 
udeleţencev na intervenciji (gasilci, policija, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita, lastnik 
infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja in drugi). Aktivnosti se izvajajo skladno z usmeritvami 
Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane. Posamezni vodje na taktičnem nivoju so odgovorni za 
specifična geografska področja ali funkcije ter za nadzor nad dodeljenim osebjem. 
- Naloge: 
Temeljna naloga na tej ravni je predvsem usmerjanje operativnih aktivnosti proti specifičnim 
ciljem. Na tej ravni se zagotavlja organiziranje zbirnega mesta za prihajajoče enote, izvajanje 
triaţe, organiziranje mesta za prevoze (evakuirani, ranjeni, mrtvi) ter po potrebi obveščanje 
medijev in javnosti. 
 

Strateška raven: 

 
- Lokacija: 
Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče. 
- Odgovornosti: 
Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane (ko 
nesreča zajame več občin prevzame to vlogo regijski Poveljnik CZ v primeru ko nesreča zajame več 
regij prevzame to vlogo republiški Poveljnik CZ, kateremu pomaga Štab CZ Občine Gorenja vas – 
Poljane, ter usklajuje aktivnosti z ostalimi udeleţenci (gasilci, policija, nujna medicinska pomoč, 
vodstvo podjetja, civilna zaščita, lastnik infrastrukture). Aktivnosti se izvajajo skladno z načrtom 
zaščite in reševanja. Strateška raven zajema celotno vodenje intervencije ob nesreči in je v 
pristojnosti Ţupana Občine Gorenja vas – Poljane (oziroma Vlade RS pri večjih intervencijah). 
- Naloge: 
Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prioritet, zagotavljanje virov, 
načrtovanje. Na tej ravni se zagotavlja obveščanje medijev in javnosti, sprejem v bolnišnice in 
mrtvašnice, organiziranje sprejemnih centrov in informacijskih pisarn. 

 
7.4.  Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju reševanja ob potresu v Občine Gorenja vas – Poljane in drugih akcij 
zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZA-RE,), ter 
sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih 
zaščitnih in reševalnih akcijah. Telekomunikacijska središča tega sistema so v centru za obveščanje 
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Kranj, prek katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne 
telekomunikacijske sisteme. 
 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoloţljiva telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojnih povezanih omreţjih v skladu z 
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakonom o telekomunikacijah. 
Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi sluţbami in drugimi izvajalci 
zaščite, reševanja in pomoči poteka po: 

  telefaksu, 

  elektronski pošti, 

  radijskih zvezah (ZA-RE,),  

  telefonu, 

  telefonu,(GSM) 

  internetu.  
  po kurirjih 

Za vzpostavitev radijske zveze za povezavo med organi vodenja se uporabljajo: 
12.  in 13. semidupleksni kanal sistema zvez ZA-RE preko repetitorja ali simpleksni kanali, ki jih 
dodeli deţurni operativec v ReCO Kranj. 
Ob nesrečah je potrebno,v času uporabe radijskih postaj v sistemu ZA-RE, upoštevati sledeče: 
• vzpostaviti zvezo z ReCO Kranj, 
• zahtevati prost delovni kanal, po katerem bodo potekale zveze, 
• upoštevati identifikacijske nazive enot in posameznikov (v kolikor je to vnaprej določeno, upoštevati 
identifikacijske nazive enote in posameznikov v skladu z Regijskim imenikom zveze ZARE  za 
Gorenjsko). V kolikor posamezne enote nimajo posebnih nazivov, se uporabljajo uradni nazivi 
društev ali organizacij. Po končani akciji ponovno obvestiti center o koncu aktivnosti. 
 
Upravne zveze Ministrstva za obrambo ter funkcionalne zveze gospodarskih sistemov se uporabljajo 
izjemoma, če odpovedo ostale zveze ali je potrebno uporabiti obhodne poti. 
 
Mobilne repetitorske postaje uporabljamo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj radijske mreţe 
sistema ZA-RE ali za okrepitev omenjene mreţe. 
 
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica. Ta omogoča pošiljanje pisnih sporočil 
imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila pošiljajo pristojni regijski centri za obveščanje. 
Oddajniško mreţo sestavlja 40 oddajnikov zgornje mreţe in 20 digitalnih repetitorjev spodnje mreţe. 
V primeru potrebe je mogoče namestiti mobilni digitalni repetitor.  
Zaradi razgibanosti terena, na območju Občine Gorenja vas – Poljane je omejenost uporabe sistema 
zveze ZARE, ta območja so niţje leţeče soteske na območju obravnavane občine. 
 
 
 
 
 
Iz spodnje karte je razvidno kakovost zveze ZARE: 
 

- temno rdeča:    70  dBm 

- rdeča:            80  dBm 
- zelena:            90  dBm 
- modra:   100dBm 
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Shema vodenja sistema zaščite in reševanja 
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Diagram ukrepanja organov Civilne zaščite ob potresu 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
     
Poročila ZBIRANJE PODATKOV ŠCZ Občine Gorenja vas – Poljane 
 O POSLEDICAH, OGLED  
 PRIZADETEGA PODROČJA  

   

 
OCENITEV STANJA, 

PROGNOZA RAZMER 

 
 ŠCZ Občine Gorenja vas – Poljane 
    
    

      
     
     
Odločitev NE ODLOČANJE O DA Poveljniki CZ Občine Gorenja  

  UKREPIH         vas – Poljane  
     
     
      

  AKTIVIRANJE SIL IN 
SREDSTEV ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ 

  
    Poveljnik CZ  
Odredba           Občine Gorenja vas – Poljane 
 
 

           Izpostava URSZR  Kranj 

   

 ORGANIZACIJA ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI 

 
   ŠCZ Občine Gorenja vas – Poljane 
   Poverjenik CZ Občine  
   Gorenja vas – Poljane,   Drugi 

   

 SPREMLJANJE RAZMER 
IN AKTIVNOSTI 

 
Poročila  ŠCZ Občine Gorenja vas – Poljane 
               Poverjeniki CZ 
               Drugi organi 

    

   
Obvestila OBVEŠČANJE O  Poverjenik CZ Občine Gorenja vas –  
  STANJU IN   Poljane 
  UKREPIH   

   

 
 
Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči  

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo                                                                                                                                

P – 20   Seznam članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije 

P – 22  Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na področju    
ZiR               

D - 04 Navodilo za vzdrţevanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 
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8.   UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  
 
8.1.  Ukrepi zaščite in reševanja 
 
Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob močnejšem potresu obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, 
ki so potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za ţivljenje ter 
zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja. Dejavnosti za zagotovitev osnovnih 
ţivljenjskih pogojev obsegajo zlasti oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili, električno energijo, ureditev 
nujnih prometnih povezav, komunalnih storitev, oskrbo ţivali in nujno zavarovanje kulturne dediščine. 
Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov v prizadeti občini je v pristojnosti občine. V kolikor občina s 
svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč sosednje občine in 
nadalje regijo. 
 
Od zaščitnih ukrepov, ki jih določa 59. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06), se bodo ob potresu izvajali predvsem naslednji : 
 

 gradbeni in drugi tehnični ukrepi po potresu; 
 evakuacija; 
 sprejem in oskrba ogroţenih prebivalcev; 
 zaščita kulturne dediščine; 
 radiološki,kemijski in biološka zaščita.         

Diagram izvajanja zaščitno-reševalnih ukrepov ob močnejšem potresu 

Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
  POSLEDICE    Poveljnik CZ občine v sodelovanju  
 OB MOČNEJŠEM    s poveljnikom CZ za Gorenjsko 
 POTRESU          
    

    

 
PRESOJA SITUACIJE IN 

PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP 

 Poveljnik CZ občine v sodelovanju 

  s poveljnikom CZ za Gorenjsko 

        

    
    

 
OCENA POŠKODOVANOSTI 

OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 

 Komisija za ocenjevanje 

  poškodovanosti objektov 

  Komisija za ocenjevanje škode 

                  

   

                                           NE ODLOČANJE O  DA     Poveljnik CZ občine v 
 NUJNIH UKREPIH            sodelovanju s pov. CZ 
             za Gorenjsko 
   

 
TEHNIČNO REŠEVALNI UKREPI 

                Lokalna skupnost 

                        SPREMLJANJE                 Regija 

                              RAZMER   
   

 
ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

                Lokalna skupnost 

                 Regija 

   
   

 R K B                 Lokalna skupnost 
 ZAŠČITA                 Regija 

   

   
 ZAKLJUČEK INTERVENCIJE                 Poveljnik CZ občine v 
 IN POROČILO                 sodelovanju s pov. CZ 

                    za Gorenjsko  
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Diagram izvajanja zaščitno-reševalnih ukrepov ob rušilnem potresu 

Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
  POSLEDICE    Poveljnik CZ občine v sodelovanju  
 OB RUŠILNEM    s poveljnikom CZ za Gorenjsko 
 POTRESU          
    

    

 
PRESOJA SITUACIJE IN 

PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP 

 Poveljnik CZ občine v sodelovanju 

  s poveljnikom CZ za Gorenjsko 

        

    
    

 
OCENA POŠKODOVANOSTI 

OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 

 Komisija za ocenjevanje 

  poškodovanosti objektov 

  Komisija za ocenjevanje škode 

                  

   

                                           NE ODLOČANJE O  DA     Poveljnik CZ občine v 
 NUJNIH UKREPIH            sodelovanju s pov. CZ 
             za Gorenjsko 
   

 
TEHNIČNO REŠEVALNI UKREPI 

                Lokalna skupnost 

                 Regija 

   
   

 EVAKUACIJA DOBRIN                 Lokalna skupnost 
 IN LJUDI                 Regija 

   
   

                        SPREMLJANJE ZAČASNA NASTANITEV IN                 Lokalna skupnost 
                              RAZMER OSKRBA OGROŢENIH                 Regija 

   
   

 
ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

                Lokalna skupnost 

                 Regija 

   
   

 R K B                 Lokalna skupnost 
 ZAŠČITA                 Regija 

   

   
 ZAKLJUČEK INTERVENCIJE                 Poveljnik CZ občine v 
 IN POROČILO                 sodelovanju s pov. CZ 

                    za Gorenjsko 

 
 
 
8.1.1. Gradbeni in drugi tehnični ukrepi po potresu 
 
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi preventivni tehnični ukrepi obsegajo predvsem ukrepe pri 
urejanju prostora in naselij ter pri graditvi objektov. 
Z namenom zmanjšanja nevarnosti ob posameznih nesrečah je odločilnega pomena preventivna 
dejavnost. V prostorske rede in druge dokumente (Geografsko informacijski sistem – GIS) je 
potrebno vnesti območja, kjer je povečana nevarnost za nastanek naravne nesreče 
 
Prostorske, gradbene in druge preventivne ukrepe pred močnejšim potresom izvajajo ministrstva, 
izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, lokalne skupnosti, štabi Civilne zaščite in uporabniki, ki 
izdelujejo ocene ogroţenosti glede na posamezne dejavnosti, zaščito obstoječih objektov, naprav, ki 
so nujno potrebni za opravljanje ţivljenjsko pomembnih dejavnosti (komunalne dejavnosti, oskrba z 
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vodo, telekomunikacije, zdravstveno varstvo), ojačitev obstoječega gradbenega fonda, določitev 
lokacij deponij nevarnih odpadkov, in razvoj sistema zvez, ki lahko deluje v vseh pogojih. 
 
 

Diagram izvajanja gradbeni in drugi tehnični ukrepi po potresu 
 

Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
 
Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 
   

  OCENITEV       Komisija za ocenjevanje poš. 
Vprašalnik za oceno   POŠKODOVANOSTI        In uporabnost objektov 
poškodovanost in uporabnost OBJ. NJIHOVE PORABNOSTI  

    

Pregled začasnih zbirališč  EVAKUACIJA PREBIVACEV IZ  Poveljnik CZ ogroţenega 
  NEUPORABNIH OBJEKTOV IN  območja 
 NEVARNIH OBMOČIJ  

    

      Organi pristojni za ceste in 
 RUŠENJE NEUPORABNIH       gradbeništvo zadev 
 OBJEKTOV      Enote in sluţbe CZ 
    

    

 ODSTRANJEVANJE RUŠEVIN 
NUJNA POPRAVILA MOSTOV, 

UREDITEV OBVOZOV 

     Organi pristojni za gradbene 

      Komunalne enote 

      Sluţbe CZ 

    

 
DOLOČITEV LOKACIJ IN 
POSTAVITEV ZASILNIH 

(ZAČASNIH) PREBIVALIŠČ 

Organi pristojni za urejanja          
prostora   Vodja intervencije                           

Pregled lokacij zasilnih prebivališč   

               

   

   
Poročilo OBVEŠČANJE O STANJU IN       Poveljniki CZ 
  IZVEDENIH UKREPIH   
     

 

Občina ima na voljo komisijo za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov, ki na poziv 
štaba CZ Občini Gorenja vas – Poljane  čim prej pričneta z delom. Ob ocenjevanju zgradb kulturne 
dediščine se komisijam priključijo strokovne sluţbe za varstvo kulturne dediščine.  
 
Komisije pri svojem delu najprej pregledajo in ocenijo stanje zgradb, ki so pomembne za zaščito, 
reševanje in pomoč, nato pomembne infrastrukturne objekte in dalje ostale zgradbe.  
 
Komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov pri svojem delu izvajajo naslednje: 

 razvrščanje zgradb glede na stopnjo poškodovanosti na uporabne, začasno neuporabne in na 
neuporabne; zgradbe se ustrezno označijo z barvami, vstop v neuporabne se prepove oz. 
onemogoči, 

 štabu CZ Občini Gorenja vas – Poljane posredujejo podatke o neuporabnih in začasno 
neuporabnih zgradbah, da štab koordinira evakuacijo in zagotovi začasno prebivališče 
prebivalcem, ki so ostali brez strehe nad glavo, 

 predlagajo štabu CZ Občini Gorenja vas – Poljane, katere zgradbe bi bilo moţno oz. potrebno 
s hitrimi tehničnimi ukrepi (podpore, opore) zavarovati pred popotresnimi sunki. 

 
Na podlagi ugotovitev komisij na terenu štab CZ Občini Gorenja vas – Poljane  v sodelovanju z 
občinskimi sluţbami in pogodbenimi druţbami pripravi načrt: 

 nujnih rušenj in odstranitev zgradb ali delov zgradb, ki grozijo s porušitvijo  in odstranitev 
razrahljanih ruševin, 
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 zmanjšanja ali odstranitve teţkih obteţb, 

 odranja in podpiranja, 

 vodoravnega opiranja in 

 vgrajevanja vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov, pa tudi zunanjih podpornih elementov. 
 

Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov mora biti izdelana ţe v nekaj dneh po potresu, 
odvisno od obsega posledic. Njen namen je, kot rečeno, zagotoviti kar najhitrejšo oceno potrebne 
pomoči ter opozoriti prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo poškodovane stavbe. Zgradbe se na 
podlagi pregleda, ki ga opravijo omenjene strokovne ekipe, razvrstijo na: 
 

 Uporabno, 

 Začasno neuporabno, ki jih je potres poškodoval v tolikšni meri, da bi jih utegnil močnejši po 
potresni sunek porušiti, 

 Neuporabne, ki jih potres bodisi porušil, bodisi poškodoval v tolikšni meri, da jih ni več mogoče 
sanirati. Vstop vanje je treba prepovedati, oziroma tehnično onemogočiti. Objekte označi komisija z 
barvami glede na uporabnost. 

 
Objekte ustrezno označi komisija z barvami glede na uporabnost objektov. 
 

Ţelena     - uporabne 

 

Rumena  - začasno neuporabno 

 

Rdeča     - neuporabna 

 
Pri tem imajo prednost zgradbe, katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. To 
so predvsem, zdravstveni dom, gasilski domovi, komunikacijski centri, idr.. Poseben pristop 
zahtevajo tudi tako imenovani inţenirski objekti, kot so premostitveni objekti na komunikacijah, 
energetski objekti, visoke pregrade na vodnih zbiralnikih, infrastrukturni objekti, nekateri industrijski 
objekti in drugo. 
 
Med urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe sodijo tudi: 

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

 določitev odlagališč posebnih odpadkov, 

 določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje  nevarnih 
snovi iz gospodinjstev, industrije in drugih dejavnosti ter 

 vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih poti. 
 
V primeru rušilnega potresa bo zagotovo potrebnih več komisij, zato se za pomoč zaprosi sosednje 
občine, nadalje pa tudi regijo. 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 07   Pregled občinskih sluţb za podporo 

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

P – 28  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 29  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode 

P – 30  Pregled obstoječih nastanitvenih zmogljivosti 

P -  101  Pregled regijskih komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov  
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8.1.2. Evakuacija  
 
Ob rušilnem potresu v Občini Gorenja vas – Poljane se evakuacija izvaja, če z drugimi ukrepi ni 
mogoče zagotoviti varnosti ljudi in materialnih dobrin. Evakuacijo prebivalcev, ţivali in materialnih 
dobrin iz ogroţenega območja, odredi ţupan oziroma, v nujnih primerih, pristojni poveljnik Civilne 
zaščite ali vodja intervencije. Če je le mogoče, moramo urediti nastanitvene zmogljivosti za ljudi na 
prizadetem območju, čim bliţje njihovim domovom, 
Kolikor je moţno, se prevozi opravijo z lastnimi sredstvi, sicer pa s prevoznimi sredstvi organizacij, ki 
so vključene v sistem ZRP. Na prizadetem območju je potrebno poskrbeti tudi za nastanitvene 
zmogljivosti (hlev) in preskrbo za ţivino tako, da bo čim bliţe lastnikovemu domu. 
Evakuacija se izvaja takoj, ko je ugotovljeno, da na prizadetem področju niso zagotovljeni osnovni 
pogoji za ţivljenje. Najprej se izvaja evakuacija ljudi, nato ţivali, po potrebi pa tudi materialnih dobrin. 
Sklep o evakuaciji se praviloma sprejme. Če je nevarnost večja in se predvideva hiter razvoj dogodkov, 
določi območje evakuacije vodja intervencije, v skladu z vrsto in obsegom nevarnosti. 
V primeru počasnega razvoja dogodkov, določi območje evakuacije poveljnik CZ Občini Gorenja vas – 
Poljane na predlog vodje intervencije oziroma ustreznih strokovnjakov. Območje evakuacije je lahko 

katerokoli ogroţeno območje na področju občine. 
Evakuacijo izvedejo pristojni organi (sluţba za podporo in logistični center v sestavi  pooblaščenih 
podjetji in prostovoljne organizacije) v skladu z načrtom evakuacije, ter z njim seznanijo 
prebivalstvo,pristojno policijsko postajo - Škofja Loka, ki bodo sodelovale pri izvedbi evakuacije. 
Poveljnika CZ Občine Gorenja vas – Poljane ob pomoči štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane, z 
enotami za podporo poskrbi za logistiko evakuiranega prebivalstva. 

 
Na sedeţu Občine se organizira Informacijski center, ki evidentira vse prizadete prebivalce brez 
prebivališča in v sodelovanju s štabom CZ Občine Gorenja vas – Poljane, se opredeli postopek 
sprejema in razporejanja v nastanitvene enote, ter se določijo postopki nastanitve, zmogljivosti in 
oskrba ogroţenih prebivalcev. Informacijski center daje vse informacije v zvezi s potekom evakuacije 
in zbira vse podatke, ki so potrebni pri evakuaciji ogroţenih prebivalcev. 
 

Diagram poteka aktivnosti evakuacija 
 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 

  JAVNA OBJAVA   
Sporočilo za javnost  LOKACIJ EKUACIJSKIH         Ţupan ali Poveljniki  

  ZBIRALIŠČ  CZ Občine  

     Gorenja vas – Poljane 

Pregled poškodovanih in 
uničenih objektov, Evidenca 
prebivalcev 

 EVAKUACIJA LJUDI IN ŢIVALI IZ 
NEUPORABNIH OBJEKTOV IN 

OGROŢENIH OBMOČIJ 

 Poveljnik CZ Občine poverjeniki 
za CZ, Sluţbe za podporo 

     
                   
Evidenca prebivalcev EVIDENTIRANJE 

EVAKUIRANCEV  
               Informacijski center 

    
      
Napotnica za nastanitev RAZPOREJANJE OGROŢENE V Poverjeniki za CZ 
V nastanitveni enoti NASTANITVENE ENOTE Pristojne socialne sluţbe 

     
     

 SPREJEM, NASTANITEV IN   
Načrt evakuacije OSKRBA OGROŢENIH Vodja nastanitvene enote 
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8.1.3. Sprejem in oskrba ogroţenih prebivalcev 
 
Informacijski center, s pomočjo Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in poverjeniki za CZ 
evakuirane napotijo do najbliţjega sprejemališča,  tam pa jih sprejmejo humanitarne organizacije v 
sodelovanju s sluţbo za podporo in socialno sluţbo.  
 
Začasna nastanitev in oskrba ogroţenih in prizadetih obsega: 

 urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce, 

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

 nastanitev prebivalstva, 

 oskrba z najnujnejšimi ţivljenjskimi potrebščinami ter, 

 zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 
 
Navedene naloge koordinira občinski štab CZ ob pomoči poverjenikov  po krajevnih skupnostih. 
Naloge na tem področju opravljajo sluţbe Civilne zaščite za podporo, gospodarske druţbe, zavodi    
in druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambeni-mi zmogljivostmi (pogodbeni 
izvajalci), enote tabornikov in skavtov, Rdeči kriţ Slovenije, Območno zdruţenje Škofja Loka, centri 
za socialno delo Škofja Loka, Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije ter občani v okviru 
sosedske pomoči. 
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so ostali brez doma ter sredstev za 
preţivljanje in ki se zaradi ogroţenosti zadrţujejo zunaj svojega prebivališča. Organi občinske uprave 

(Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo)  opravljajo naloge glede nastanitve in oskrbe glede na 
svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti. 
Mesta, kjer se sprejema evakuirane prebivalce in kjer se jim zagotovi najnujnejše pogoje za 
nastanitev, hrano, obleko ter zdravstveno oskrbo so zapisana v prilogah. V prilogah so prav tako 
zapisana evakuacijska zbirališča in sprejemališča ter pregled vozil za izvedbo evakuacije.  
Ţupan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na 
stanovanje evakuirane ter ogroţene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.  

Če kapacitete teh objektov ne zadoščajo, se to vprašanje rešuje s pomočjo poveljnika CZ za 
Gorenjsko oz. drţave. Najprej se preveri kapacitete s postavitvijo začasnih bivališč, kot so bivalni 
kontejnerji ipd.. Ţupan izda dovoljenje za postavitev začasnih bivališč. Lokacije začasnih bivališč se 
določijo na prizadetem območju po (večjih) naseljih v občini (P – 27 ). Občina Gorenja vas-Poljane 
ima v ta namen v svojih prostorskih aktih rezervirane tudi lokacije za postavitev večjih zasilnih bivališč 
(športna cona Poljane, športna cona Gorenja vas - Hotavlje). 
 V kolikor vsem oškodovancem ni mogoče zagotoviti namestitve v domači občini, se del prebivalstva 
evakuira v sosednje občine oz. regije. Iz prizadetega območja po moţnosti evakuiramo le posebne 
skupine prebivalcev, zlasti starejše, bolnike, otroke brez staršev in druge, ki niso sposobni skrbeti 
sami zase.  
 
Regija sodeluje z zagotavljanjem ustrezne opreme in sredstev iz drţavnih rezerv, ki je potrebna ob 
nastanitvi in oskrbi ogroţenih. 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane ob pomoči poverjenikov  po krajevnih skupnostih in Rdečega 
kriţa Slovenije, Območnega zdruţenja Škofja Loka sodelujejo pri zbiranju človekoljubne pomoči, ter 
pri organizaciji razdelitve  pomoči na prizadeta območja. 

 
Priloge in dodatki: 

 

P – 30  Pregled obstoječih nastanitvenih zmogljivosti 

P – 10  Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P – 27  Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje  prehrane                                   

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 
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P - 102  Pregled območij, s katerih se načrtuje evakuacija ob potresu 

D - 103  Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 

 
 
 

Diagram poteka aktivnosti sprejema in oskrbe ogroţenih prebivalcev 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
     
 ZBIRANJE PODATKOV       ŠCZ Občine Gor. vas – Poljane 
  O OBČANIH, KI SO OSTALI       in občani 
  BREZ STREHE   

      
     
     
 NE  ODLOČANJE DA  

  O NASTANITVENIH   
  ZMOGLJI.   
     
      

  

POSTAVITEV 
ZAČASNIH BIVALIŠČ 

  

Dovoljenje pristojne 
upravne enote 

      Pristojni poveljniki 

  CZ Občine Gor. vas – Poljane in 

  Sluţbe za podporo CZ 

    

 

ORGANIRANJE OSKRBE V 
NASTANITVENIH ENOTAH 

  

      Vodja nastanitvene 

                 enote 

  

   

 
ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE 

HUMANITARNE POMOČI 

                Humanitarne 
Evidenca ogroţenih                 organizacije,  
prebivalcev                 pristojne sluţbe 
                 socialnega varstva 

    

   
Obvestila SPREMLJANJE PRESKRBE                 Pristojni organi 
  Z ŢIVLJENSKIMI                  s področja preskrbe 
 SREDSTVI  

   

 

 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 10  Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P – 27  Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje  prehrane                                   

P – 07  Pregled občinskih sluţb za podporo 

 
 
8.1.4. Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
 
Ob potresu lahko zaradi njegovih posledic pride do poškodb na napravah in objektih, kjer se 
proizvajajo, uporabljajo, hranijo oziroma prevaţajo nevarne snovi. Pride lahko do nenadzorovanega 
uhajanja teh snovi v okolje, zato je na prizadetem območju potrebno poostriti nadzor nad snovmi in 
ravnanju z njimi. 
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Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske druţbe, zavodi in druge organizacije, ki uporabljajo, 
prevaţajo in skladiščijo nevarne snovi. Posebej je potrebno izvajati nadzor nad iztekanjem nafte in 
naftnih derivatov v prometu in gospodinjstvih, preveriti je potrebno plinovodno omreţje.  
 V Občini Gorenja vas – Poljane ni druţbe, katera bi v svojem tehnološkem procesu uporabljala večje 
količine nevarnih snovi, razen bencinske črpalke Petrol d.d., katera skladišči večjo količino naftnih 
derivatov. 
Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito morajo po navodilu štaba CZ Občine Gorenja vas - 
Poljane takoj po rušilnem potresu pregledati celotno prizadeto področje, opraviti radiološko, kemično 
in biološko izvidovanje, ugotoviti prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju. Enote za 
radiološko, kemično in biološko zaščito označijo kontaminirano zemljišče in izvajajo aktivnosti za 
preprečevanje nadaljnjega širjenja nevarne snovi v okolje. 
 
O izlitju nevarnih snovi v okolje se takoj, preko sredstev javnega obveščanja in neposrednim 
obveščanjem na terenu, ki se izvaja s pomočjo gasilskih vozil, opremljenih z zvočniki, obvesti 
prebivalce na potresnem območju.  

Izlite nevarne snovi v okolje, čisti za to usposobljena gasilska enote PGD Škofja Loka in Gasilska 
enota širšega pomena JZ GRS Kranj. 
Če je razlitje nevarnih snovi v okolje v takem obsegu da občinske enote ne zagotavljajo objektivnih 
rezultatov pri izvajanju radiološke, kemijske in biološke zaščite, se zaprosi tudi regijsko enoto za RKB 
zaščito. Regijska enota za RKB zaščito izvaja detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo, opravlja 
enostavnejše analize, jemlje vzorce na terenu ter ugotavlja in označuje mejo kontaminiranega 
območja 
V sanacijo posledic se vključujejo javne sluţbe, inštituti in pooblaščene organizacije, ki imajo 
ustrezne laboratorije za preiskave in analize ter ostale sluţbe in organizacije, ki so usposobljene in 
imajo ustrezno zaščitno in reševalno opremo. 

 
Za opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo drţavno enota ELME. 

 
Diagram poteka aktivnosti ob radiološki, kemijski in biološki zaščiti 

 
Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
     
Pregled virov  PREGLED VIROV               Štab CZ občine 
nevarnih snovi  NEVARNIH SNOVI   Enote CZ za RKB zaščito 
     občine in regije 

     
     
  

NE 
   

Obvestilo o nevarnosti NEVAR. NESREČE DA  Vsak, ki opazi nevarnost 

  Z NEVARNO   Policija 
  SNOVJO   
     
      

     
  OBVEŠČANJE O NEVARNOSTIH   Poveljnik CZ občine 
Obvestilo POVEZANIH Z NEVARNIMI              CORS 
 SNOVMI  

   

 

IZVAJANJE ZAŠČITNIH 
UKREPOV 

 

Delovni nalog             Vodja intervencije 

  

  

   

 ZAKLJUČEK  
Poročilo o intervenciji INTERVENCIJE              Vodja intervencije 
  SPREMLJANJA STANJA   
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Priloge in dodatki: 
 

P – 06   Pregled občinskih enot za RKB zaščito 

P -  104  Pregled odlagališč za ruševine in druge materiale 

P-   105  Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

 
 
8.1.5. Zaščita kulturne dediščine         
 
Po potresu v Občini Gorenja vas – Poljane je pomembno ugotoviti morebitno škodo na kulturni 
dediščini, izvesti ukrepe za preprečitev nadaljnjega propadanja, mobilizirati strokovne ekipe za 
pomoč, koordinacijo in nadzor reševanja kulturne dediščine, izdelati program sanacije škode in 
program obnove poškodovanih kulturnih spomenikov. 
Kulturna dediščina, ki so na območju občine je v pristojnosti Zavoda za naravno in kulturno dediščino 
Kranj, ki izvaja naloge v skladu s svojim načrtom za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pri 
nalogah pa mu po potrebi pomagajo strokovne delavci, pripadniki CZ , prostovoljne gasilske enote, in 
prostovoljci. 
Zavoda za naravno in kulturno dediščino izdela oceno posledic in ogroţenosti kulturne dediščine na 
prizadetem območju,  
• usmerja dejavnosti za zaščito in reševanje kulturne dediščine, določi ustrezne lokacije, zagotavlja 

delovno silo, materialna sredstva ter rešitve za zavarovanje kulturne dediščine ,  
• organizira in usposablja strokovne ekipe za zaščito in obnovo kulturne dediščine ,  
• izdela program celovite obnove poškodovanih objektov in območja kulturne dediščine,  
• zagotavlja podatke o dediščini in njeno ogroţenost,  
• usmerja dejavnost za zaščito in reševanje kulturnih lastnosti stavb in območij, ki so dediščina in 

spomenikov drţavnega pomena,  
• zagotavlja delovno silo in njeno usposobljenost ter materialna sredstva ter izdela ustrezne 

programe obnove,  
 
Priloge in dodatki: 

 

P – 23     Seznam članov strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine  

P – 24     Pregled kulturne dediščine 
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Diagram poteka aktivnosti ob nastanku škode na kulturni dediščini 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti            Primarna odgovornost 

 
    

     
Obvestilo o rušilnem                     ReCO Kranj 
potresu RUŠILNI POTRES  
   

    

 

PREGLED STANJA 
KULTURNIH DOBRIN 

 

Zapisniki o kulturni  
dediščini 

Ustanove za varstvo kulturne 
dediščine 

    

      
     
  ODLOČANJE   
Odločitev NE  O TAKOJŠNIH DA  

  ZAŠČITNIH    Pristojne ustanove za 
varstvo Kulturne dediščine        UKREPIH 

     
     
     

  

TAKOJŠNA VARNOSTNA 
DELA 

(podpiranje,evakuacija..) 

  

   Strokovne ekipe za varstvo  

Kulturne dediščine in         

Odredba           Pripadniki CZ, prostovoljne                          
gasilske enote in prostovoljci            

    

 

DOKUMENTIRANJE 
POŠKODB 

 

Zapisniki       Strokovne konservatorske ekipe 

  

  

   
  

   
 ZAŠČITA KULTURNIH        Strokovne konservatorske ekipe 
  DOBRIN   
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8.2.  Naloge zaščite reševanja in pomoči 
 
Ob potresu naloge zaščite reševanja in pomoči zajemajo zlasti: 

 Nujna medicinska pomoč 

 Identifikacija mrtvih 

 Psihološka pomoč 

 Prva veterinarska pomoč 

 Reševanje iz ruševin 

 Gašenje in reševanje ob poţarih 

 Zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje 
 
 
8.2.1. Nujna medicinska pomoč 
 

Diagram poteka aktivnosti nujne medicinske pomoči 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti            Primarna odgovornost 

 
                        Pripadniki PP CZ 
Sporočilo  PRIJAVA                      Občani 
Obvestilo  POŠKODBE, BOLEZNI   

      

  
PRVA 

(LAIČNA) POMOČ 

  
            Ekipe za prvo pomoč 
    

      
     
  NAPOTITEV DA          Ekipe za prvo pomoč 

  V ZDRAVSTVENO    
  POSTAJO   
     
      

  
ZDRAVNIŠKI PREGLED, 

PRVA ZDRAVNIŠKA POMOČ 

          Zdravstvena dom 
                      Zdravstvena postaja 
   

      
Karton poškodovanca   DA          Zdravstvena dom 

  TRIAŢA           Zdravstvena postaja 
      
      

  
ZDRAVNIŠKI PREGLED, 
PRVA SPECIALISTIČNA 

POMOČ 

  

Pregled splošnih            Bolnišnice 

bolnišnic v regiji    

    

      
Napotnica za nadaljnje     
zdravljenje, NE NAPOTITEV NA DA          Bolnišnice 

Pregled specialnih  NAD. ZDRAVLJENJE   
bolnišnic v regiji     
      

Zdravstvena SPREJEM V USTREZNI           Bolnišnice 
dokumentacija ZDRAVSTVENI USTANOVI  
     

 
 
V okviru prve medicinske pomoči se ob potresu izvajajo naslednji ukrepi: 

 nudenje prve (laične pomoči), ki jo dajejo posamezniki na kraju dogodka, 
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 nudenje zdravstvene pomoči, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v zdravstvenih 
domovih, 

 nudenje nujne specialistične zdravstvene pomoči, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične 
bolnišnice, 

 izvajanje  higienskih  in  protiepidemičnih  ukrepov,  ki  jih  izvajajo  različne sluţbe pod 
nadzorstvom zdravstvenega inšpektorata in zavoda za zdravstveno varstvo, 

 oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo, 

 identifikacija mrtvih. 
 
Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo v okviru osebne in vzajemne pomoči. 
 
Dokler je mogoče, se prva medicinska pomoč nudi v Zdravstveni postaji Gorenja vas. V primeru 
rušilnega potresa pa predvidevamo, da bo število poškodovanih takšno, da bo potrebno aktivirati tudi 
ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, zdravstvene ustanove pa bodo morale začeti delovati v skladu z 
navodilom Ministrstva za zdravje o delu zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Po aktiviranju enot za prvo pomoč CZ te pričnejo z izvajanjem triaţe na terenu. Zdravstvena postaja 
Gorenja vas zbira prijave o poškodbi oz. bolezni neposredno od občanov ali od pripadnikov 
reševalnih enot. V kolikor s svojimi zmogljivostmi ne more zadostiti vsem potrebam, posreduje 
zahtevo za pomoč štabu CZ občine. Član štaba, odgovoren za to področje, koordinira in usmerja 
delo ekip PP CZ na terenu. 
 
Ekipe PP CZ na terenu odrejajo napotitev v zdravstveno ustanovo in zahteve posredujejo 
neposredno v Zdravstveno postajo. V kolikor zaradi pomanjkanja zmogljivosti Zdravstvena postaja ne 
more zagotoviti prevoza v ustrezno zdravstveno ustanovo, pri tem pomagajo ekipe PP za prevoz 
ranjencev.  
 
Oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in drugo medicinsko opremo izvajajo zdravniki, v primeru 
večjih potreb pa se organizira sanitetni center, za katerega vzpostavitev in delovanje poskrbi 
Območno zdruţenje RK Škofja Loka v sodelovanju z Zdravstveno postajo. 
 
Za higiensko proti epidemičnih ukrepe je odgovoren Zavod za zdravstveno varstvo Gorenjske. Ta v 
primeru ugotovitve potrebe po izvajanju takšnih ukrepov prične delovati v skladu z njihovimi navodili, 
štab CZ občine pa jim nudi pomoč pri izvajanju potrebnih ukrepov. 
 
Naloge regije so pridobivanje prostih kapacitet v zdravstvenih ustanovah v neprizadetih občinah in 
pridobivanje pomoči v sanitetnemu materialu, zdravilih iz drţavnih rezerv in iz mednarodne in druge 
humanitarne pomoči. 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah 

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas -Poljane 

P – 108  Pregled vozil za evakuacijo 

 
 
8.2.1.1. Identifikacija mrtvih 
 
Ob rušilnem potresu in večjem številu mrtvih, bi poleg rednih sluţb, (vsi splošni/druţinski zdravniki, ki 
so vključeni v deţurno sluţbo (zaposleni v zdravstvenih domovih – Gorenja vas; Škofja Loka in 
zasebni zdravniki koncesionarji), ki opravljajo identifikacijo mrtvih. Redne sluţbe bi aktiviral štab CZ 
občine Gorenja vas – Poljane s svojimi kurirji. 
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Po potrebi identifikacijo mrtvih izvajajo tudi ekipe za identifikacijo mrtvih, ki so organizirane na drţavni 
ravni, Poveljnik CZ Občini Gorenja vas - Poljane ali ţupan za njihovo pomoč zaprosi preko regije, 
kamor naslovi prošnjo za pomoč. 
 
Identifikacija mrtvih obsega: 

 zbiranje in prevoz trupel ponesrečenih, 

 zbiranje podatkov o pogrešanih, 

 identifikacijo trupel, 

 obveščanje svojcev, 

 obveščanje javnosti. 
Prostorski plan občine ţe vsebuje tudi predvideno širitev pokopališča za pokop velikega števila 
mrtvih, in sicer severno od trenutne lokacije pokopališča. Tudi na ostalih 5 pokopališčih v Občini 
Gorenja vas – Poljane  bo na območju moţnih širitev omogočen pokop določenega števila mrtvih. 
 
Priloge in dodatki: 
 

D - 102 Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za identifikacijo  mrtvih 

P – 31  Seznam članov ekip za identifikacijo mrtvih 

 
 
8.2.1.2. Psihološka pomoč 
 
Za rušilni potres sta značilni nenadnost in silovitost. Preţiveli ob rušilnem potresu praviloma doţivijo 
hud stres in potrebujejo tudi psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob potresu preţivelim nudijo 
različni strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki in drugi). Profesionalno psihološka pomoč bi 
nudili strokovnjaki Centra za socialno delo Škofja Loka, ţupniki kateri opravljajo svoje poslanstvo na 
območju Občine Gorenja vas – Poljane.  
 
Psihološko pomoč preţivelim organizira štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane v sodelovanju s 
strokovnimi sluţbami. Lokacija in organiziranost psihološke pomoči se določi glede na trenutne 
razmere in potrebe. (lokacije – osnovne šole na teritoriju občine) Pripravljene so zgibanke prve 
psihološke pomoči preţivelim v nesreči, z napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno 
pomoč, če jo potrebujejo. Za zgibanke Občina zaprosi URSZR, preţivelim se delijo ob nesreči. V 
kolikor bi prišlo do pomanjkanja strokovnjakov, štab CZ občine zaprosi za pomoč regijo. 
Ob potresu, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 
duhovno pomoč, ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, 
udeleţenih v nesreči in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z 
različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših 
stiskah in potrebah. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 
sodelujejo pri  reševanju 

P – 10   Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

 
 
8.2.2. Prva veterinarska pomoč 
 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma veterinarski zavod Kranj in pristojne 
inšpekcijske sluţbe. Pri izvajanju nalog jim po odločitvi poveljnika CZ Občine Gorenja vas – Poljane 



Štab Civilne zaščite občine Gorenja vas-Poljane  

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU 
 

 

                    Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Gorenja vas - Poljane                               Stran 49 

lahko pomagajo tudi gasilci OGP Gorenja vas - Poljane ali drugi pripadniki sil zaščite, reševanja in 
pomoči. 
 
Prva veterinarska pomoč ob potresu obsega: 

 zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih ţivalih na prizadetem področju, 

 dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim ţivalim, 

 prisilni zakol poškodovanih ţivali, 

 odstranjevanje ţivalskih kadavrov, 

 izvajanje drugih higienskih in protiepidemioloških ukrepov. 
 
V informacijskem centru se zagotovi tudi oseba, ki zbira podatke o poškodovanih in poginulih ţivalih. 
Ta oseba v sodelovanju s članom štaba CZ občine, ki je odgovorna za to področje, koordinira naloge 
v zvezi s prvo veterinarsko pomočjo. 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo ţivinozdravnik Vodopivec David,veterinar iz Gorenje vasi in  
VURS Kranj. V izvajanje prve veterinarske pomoči se vključujejo tudi kmetje-ţivinorejci. Zasilni zakol 

se izvaja v klavnici v Škofji loki, po potrebi pa tudi na licu mesta dogodka in se nato preko ustreznih 
drţavnih sluţb organizira odvoz ţivali. 
 

Občina ima v prostorskem planu rezervirano tudi lokacijo za pokop večjega števila ţivalskih 
kadavrov.  
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P -  107  Pregled veterinarskih organizacij 

 
 
8.2.3. Reševanje iz ruševin 
 
Reševanje iz ruševin oziroma tehnično reševanje obsega: 

 reševanje iz ruševin, 

 reševanje iz visokih zgradb, 

 reševanje oziroma odstranjevanje materialnih sredstev iz vode, 

 iskanje pogrešanih v vodi, 

 premoščanje vodnih in drugih ovir, 

 rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo, 

 ojačitev objektov (odranje in podpiranje) ter 

 zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih objektih 

 ter odstranjevanje ruševin in čiščenje komunikacij. 
Reševanje iz ruševin opravljajo tehnično reševalne enote Civilne zaščite, enote Gorske reševalne 
sluţbe Škofja Loka, Društvo za raziskovanje podzemlja Šk. Loka, Jamarsko društvo Gorenja vas 
Kinološko društvo - Ovčar enota reševalnih psov Škofja Loka, gasilske enote OGP Gorenja vas-
Poljane. 
Pri opravljanju nalog sodelujejo javne sluţbe, predvsem pa gradbena podjetja (pogodbeni izvajalec 
TOPOS d.o.o.)  z ustrezno mehanizacijo in drugi. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo tudi 
enote Slovenske vojske. 
 
Reševanje zasutih se izvaja ročno. Šele ko je ugotovljeno, da v ruševinah ni več preţivelih, se preide 
na odstranjevanje ruševin z gradbeno mehanizacijo. 
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Specifični objekti z vidika potresne ogroţenosti so: 

 Zdravstveni dom Gorenja vas, 

 Osnovni in podruţnične šole, 

 stolpiči v naselju Sestranska vas, 

 objekti na širšem območju občine kateri so grajeni pred letom1965, 

 mostovi preko reke Poljanske  Sore in njenih pritokov. 
 
Reševanje iz visokih zgradb vodi Postaja GRS Škofja Loka, pri tem pa ji pomagajo gasilci, in 
tehnično-reševalne enote CZ.  
 
Ob rušilnem potresu se predvideva, da lastne sile in sredstva občine ne bodo zadostovale za hitro in 
učinkovito posredovanje, zato se v takem primeru zaprosi za pomoč sosednje občine in nadalje 
regijo.  
V primeru, da lokalna skupnost ni sposobna ukrepati (na podlagi zahteve lokalne skupnosti) oziroma 
nima zadostno število ustreznih sil in sredstev se v zaščito in reševanje vključi regija, s svojo 
tehnično reševalno enot.  
Poleg neposrednega reševanja je potrebno zagotoviti tudi dostop do vseh ogroţenih območij. Tu 
tehnično-reševalne enote v sodelovanju s pogodbenimi in drugimi podjetji, ki razpolagajo z ustrezno 
mehanizacijo, čim prej omogočijo prevoznost glavnih cestnih povezav in mostov. 
 
Pri odvozu ruševin poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane predhodno določi v sodelovanju s 
pristojnimi sluţbami občine Gorenja vas – Poljane za okolje in prostor. Odvaţanje ruševin se lahko 
prične šele po izpolnitvi določenih pogojev, ki so. 

 da so ruševino predhodno pregledali vodniki reševalnih psov ali geofonisit CZ; 
 da vremenske in klimatske razmere, po določenem pretečenem času, nedvomno ne  dopuščajo 

več moţnosti za preţivetje morebitnih zasutih ob potresu (odredi poveljnik CZ Občine Gorenja 
vas – Poljane; 

 da so sprejeti vsi ukrepi potrebni za varno in zdravo delo pri odvaţanju ruševin; 
 da ni mogoče drugače rešiti ponesrečencev iz ruševin (odredi vodja intervencije ali poveljnik CZ 

Občine Gorenja vas – Poljane). 
 
V primeru popolne porušitve mostov preko reke Poljanske Sore za premoščanje teh vodnih ovir 
občina nima na razpolago lastnih virov, zato se v tem primeru zaprosi za pomoč regijo preko ReCO 
Kranj. Pri izvajanju teh nalog sodelujejo tudi enote Slovenske vojske. 
 
Za zavarovanje prehodov, organizacijo rušenja, izdelava opaţev in podpiranja poškodovanih 
objektov, skrbi član štaba, odgovoren za to področje. Ta v sodelovanju s tehnično-reševalnimi 
enotami CZ in poklicnimi podjetji izvaja naštete naloge. 
 
Priloge in dodatki: 
 

P -  103  Pregled pooblaščenih gradbenih organizacij v regiji 

P -  104  Pregled odlagališč za ruševine in druge materiale 
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Diagram poteka aktivnosti ob reševanju iz ruševin 
 

Seznam objektov                 Poveljnik CZ občine 
Poročila ZBIRANJE PODATKOV O              Poverjeniki za CZ 
 POŠKODOVANIH IN  
 PORUŠENIH OBJEKTIH  

   

     Poveljnik CZ občine 
     Komisija za ocenjevanje 
 OCENITEV STANJA    poškodovanosti in 
     uporabnosti objektov 

     
     Poveljnik CZ občine 
    
 ODLOČANJE O   

 UKREPIH ZA ZRP   
    
    
     

     Tehnično reševalne enote 
 REŠEVANJE ZASUTIH    Gasilske enote 
 V RUŠEVINAH    Gradbene organizacije 

    

     Tehnično reševalne enote 
 REŠEVANJE IZ    Gasilske enote 
 VISOKIH ZGRADB    Gradbene organizacije 

     
     

 PREMOŠČANJE VODNIH IN    Tehnično reševalne enote 

 DRUGIH OVIR TER    Gasilske enote 
 ZAVAROVANJE PREHODOV    Gradbene organizacije 

     Inţenirske enote  
     Slovenske vojske 

    
Pregled tehnično reševalne enote RUŠENJE OBJEKTOV, KI    Tehnično reševalne enote 
 GROZIJO S PORUŠITVIJO    Gradbene organizacije 

    
    

    
 ODRANJE IN PODPIRANJE    Tehnično reševalne enote 
 POŠKODOVANIH OBJEKTOV    Gradbene organizacije 

    

Pregled pooblaščenih gradbenih    
organizacij OBVEŠČANJE O STANJU               Vodja intervencije 
 IN UKREPIH               Poveljnik CZ občine 
     

 
 
 
Priloge in dodatki: 

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 05   Seznam pripadnikov tehnično reševalnih enot 

P – 07   Pregled o občinskih sluţb za podporo 
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8.2.4. Gašenje in reševanje ob poţarih 
 

Diagram poteka aktivnosti ob gašenju in reševanju ob poţarih 
 
                 Občani 
 OBVEŠČANJE O POŢARIH              Poverjeniki za CZ 
               Policija 

                 
    

Načrt alarmiranja               ReCO Kranj 
 AKTIVIRANJE GASILSKIH  
 ENOT  

    
    

               Vodje gasilske intervencije 
 ORGANIZIRANJE IN VODENJE  
 GASILSKIH INTERVENCIJ  

     
    

               Gasilske enote 
 SODELOVANJE PRI RAZNIH              Vodja intervencije 
 OBLIKAH REŠEVANJA  

    
    

Navodila PREVENTIVNO SPREMLJANJE              Vodja intervencije 
Poročila STANJA POŢARNE              Gasilske enote 
               Vodja intervencije   

 
Gašenje in reševanje ob poţarih ter eksplozijah obsega: 

 preprečevanje nastanka poţarov, 

 preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi, 

 gašenje poţarov, 

 reševanje ob poţarih in eksplozijah. 
 
Naloge izvajajo prostovoljne gasilske enote. 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. 
PGD Poljane in Gorenja vas sta zadolţene za oskrbo s pitno vodo. 
Obveščanje enot o poţarih poteka preko sistema tihega alarmiranja. V kolikor sistem tihega 
alarmiranja ne bi deloval, se uporabi sistem javnega alarmiranja – sirene. Pri reševanju iz visokih 
zgradb gasilci sodelujejo s Postajo GRS Škofja Loka. Občinsko gasilsko poveljstvo določi, katere 
enote bodo izvajale oskrbo s pitno in sanitarno vodo. Aktivnosti gasilskih operativnih enot vodijo 
njihovi poveljniki oz. vodje intervencij. V primeru nastopa več enot hkrati se vodenje izvaja v skladu s 
pravili gasilske sluţbe.  
Koncesijo za reševanje ob prometnih nesrečah in ob nesrečah z nevarnimi snovmi ima za naše 
območje PGD Škofja Loka iz Občine Škofja Loka. Tako kot v običajnih razmerah, bi te naloge 
opravljali tudi v primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 109  Pregled cistern za prevoz vode 
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8.2.5. Zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje 
 
Ob rušilnem potresu se predvideva, da bo več ljudi ostalo brez svojega doma. Za vse, ki so se 
umaknili iz prizadetega področja ali pa so jih rešili reševalci, je potrebno čim hitreje zagotoviti 
začasna bivališča.  
Pomoč ogroţenemu in prizadetemu prebivalstvu organizirajo humanitarne organizacije in pristojne 
občinske sluţbe za socialno varstvo. Le-te zbirajo in razdeljujejo pomoč. V pomoč se vključijo tudi 
pristojne inšpekcijske sluţbe, zlasti za ugotavljanje higienskih razmer ter po potrebi občinske javne 
sluţbe in enote zaščite, reševanja in pomoči. Vsem ogroţenim  prebivalcem je treba omogočiti   
prehrano  in uporabo  pitne vode.  
Posebno pozornost je treba posvetiti ljudem, ki so socialno ogroţeni, otrokom in starejšim 
 
Na potresnem območju, kjer so nastale tudi poškodbe infrastrukture, skrbijo za odpravo posledic in 
zagotavljanja normalnega delovanja pristojna podjetja in organizacije. Za odpravljanje poškodb in 
normalnega delovanja elektro omreţja skrbi Elektro Ljubljana d.d. Ljubljana okolica, nadzorstvo Ţiri, 
za javni vodovod podjetje Krek Slavko,  za pomembnejše ceste pa Cestno podjetje Kranj. Ukrepe za 
normalizacijo razmer izvajajo v skladu s svojimi načrti delovanja ob naravnih in drugih nesrečah.  

Izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za ţivljenje usmerja poveljnik CZ občine 
Gorenja vas - Poljane. Pri zagotavljanju osnovnih pogojev za ţivljenje se v izvajanje nalog aktivno 
vključujejo tudi prebivalci v svoji delovni in bivalni sredini ter izvajajo naloge samoiniciativno in po 
usmeritvah poveljnika CZ občine Gorenja vas - Poljane.  

Osnovni pogoji za ţivljenje so zagotovljeni takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za preklic odrejenih 
zaščitnih ukrepov 

 
Diagram poteka aktivnosti zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomoči 

 
Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 
 
     
Obvestilo v medijih  JAVNA OBJAVA        RKS, Karitas in druge 
  HUMANITARNIH   humanitarne organizacije 
  AKCIJ   

      

  
SPROSTITEV REZERV 

HUMANITARNE POMOČI 

  
Spisek rezerv   RKS, Karitas in druge 
      humanitarne organizacije 
  

    

 
ZBIRANJE 

HUMANITARNE POMOČI 

 
Podatki o prispeli pomoči      RKS, Karitas in druge 
      humanitarne organizacije 
  

    

 RAZDELJEVANJE 
HUMANITARNE POMOČI 

 
Pregled potreb       RKS, Karitas in druge 
       humanitarne organizacije 
  

   

   
Poročila SPREMLJANJE      Pristojne občinske sluţbe 
  SOCIALNE       za socialno varstvo 
 PROBLEMATIKE       Humanitarne organizacije 
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Diagram poteka aktivnosti ob popravilu infrastrukture 
 
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 

     
Obvestilo o poškodbah ZBIRANJE PODATKOV          Občani 
  O POŠKODBAH NA      Poverjeniki CZ 
  INFRASTRUKTURI      ReCO 

      

      

  PREGLED STANJA 
PLINOVODA 

  

Obvestilo o       Pristojna javna sluţba 

poškodbah   

     

 PREGLED STANJA 
ELEKTRIČNEGA OMREŢJA 

  

Obvestilo o poškodbah      Pristojna javna sluţba 

   

     

 PREGLED STANJA 
VODOVODNEGA SISTEMA 

  
Obvestilo o poškodbi     Pristojna javna sluţba 
   

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA     Pristojna javna sluţba 
 KANALIZACIJSKEGA   
 OMREŢJA   

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA      Pristojna javna sluţba 
 TELEKOMUNIKACIJSKEGA   
 SISTEMA   

    
Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA     Pristojna javna sluţba 
 PROMETNE   
 INFRASTRUKTURE   

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA   
 VODNOGOSPODARSKE    
 INFRASTRUKTURE IZ   
 DRŢAVNE PRISTOJNOSTI   

     

 PREGLED STANJA   
Obvestilo o poškodbi VODNOGOSPODARSKE       Javne sluţbe in druge 
 INFRASTRUKTURE IZ       organizacije 
 LOKALNE PRISTOJNOSTI   

   
   
   
Obvestilo o poškodbi ODLOČANJE O DA         Javne sluţbe in druge 
 UKREPIH ZA OHRANITEVI               organizacije s področja 
 IN POPRAVILO                infrastrukture 
 INFRAST.  
     
     

 
. 

JAVNA OBJAVA NAVODIL 
OBČANOM 

 
Navodila o ravnanju               Javne sluţbe in druge 
z napravami               organizacije s področja 
                infrastrukture 
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Delovni nalog POPRAVILO              Pristojna javna sluţba 
  POŠKODOVANIH   
  OBJEKTOV   

      

   
ZAHTEVA ZA POMOČ 

V SILAH IN SREDSTVIH 

  

       Javne sluţbe in druge 

       organizacije s področja 

       infrastrukture 

     
     
  .   
Obvestilo o nevarnosti NE ODOBRITEV DA  Pristojni poveljniki CZ 

  POMOČI   občine 
     
     
      

  AKTIVIRANJE SIL IN 
SREDSTEV CZ 

  

    Pristojni poveljnik CZ 

Sklep o aktiviranju             občine 

    

   
Poročilo IZDELAVA POROČILA           Javne sluţbe in druge 
  O STANJU        organizacije s področja 
  INFRASTRUKTURE            infrastrukture 
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Diagram poteka aktivnosti organiziranja preskrbe prebivalcev na prizadetem območju 
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 
 

  OCENA   
  STANJA NA         Pristojne občinske 
 PODROČJU PRESKRBE    sluţbe za preskrbo 

      

  

ORGANIZIRANJE OSKRBE 
Z VODO 

  

     Pristojni organi s 

        področja preskrbe 

        OGP Gorenja vas - Poljane 

    

 

OBJAVA NAVODIL ZA 
UPORABO PITNE VODE 

 

Navodilo za uporabo        Pristojni poveljniki CZ 

pitne vode        občine 

  

     

 

ORGANIZACIJA OSKRBE 
S HRANO 

 

Pregled objektov za        Trgovinske organizacije 

pripravo hrane        Pogodbeni izvajalci 

        Območno zdruţenje  

          Rdečega kriţa 

 SPREMLJANJE POTREB         Pristojni drţavni in 
  NA PRIZADETEM         občinski organi 
  OBMOČJU   

   
 
Vse sluţbe z občinske pristojnosti, ki so zapisane v diagramih, so s potrebnimi podatki o obveščanju 
in odgovornih osebah zapisane v prilogah. 
 
Ostale pristojne sluţbe, kot so elektrogospodarstva, telekomunikacijska podjetja ipd. se o poškodbah 
obvešča preko ReCO, ki v skladu z njihovimi načrti obvešča odgovorne osebe oz. deţurne sluţbe. 
 
Priloge in dodatki: 

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 13   Pregled sluţb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite,   
reševanje   in pomoč 

 
 
Na področju, ki ga prizadene rušilni potres, varnost zagotavljajo policija, zasebne varnostne agencije 
in drugi. 
 
Policija pri zagotavljanju varnosti na prizadetem področju izmed nalog, ki so opredeljene v Zakonu o 
policiji, opravlja zlasti naslednje naloge: 

 varovanje  ţivljenja,  osebne  varnosti  in  premoţenja  ljudi,  varovanje  določenih oseb, 
organov, objektov in okolišev, 

 preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejan in prekrškov, vzdrţevanje javnega 
reda in varovanje drţavne meje, 

 nadzor in urejanje prometa. 
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Diagram poteka aktivnosti ob zagotavljanju varnosti   
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 
   

     
Načrt prometne  IZDELAVA      MPZ v sodelovanju z MNZ 
Ureditve  NAČRTA   
  PROMETNE UREDITVE   

     

     
Obvestilo o zaporah  OBVEŠČANJE O ZAPORAH   Pristojna PU 
 CEST IN DRUGIH   
 PROMETNIH OMEJITVAH  

    

 

UREJANJE PROMETA MED 
IZVAJANJEM ZRP 

 

      Policija 

  

  

    

 

ZAVAROVANJE OBMOČJA 
RUŠEVIN IN DELOVIŠČ 

 
      Javne sluţbe 
      Sluţbe za podporo CZ 
      Policija 

    

 

ZAGOTAVLJANJE JAVNE 
VARNOSTI 

 

      Policija PP Škofja loka 

  

  

   

   
Poročila OBVEŠČANJE O      CORS 
  VARNOSTNIH       OKC MNZ 
  RAZMERAH   

   
 
Da bi navedeno zagotovili, je nujno čim prej vzpostaviti koordinacijo med štabom civilne zaščite 
Občine Gorenja vas - Poljane, lokalnimi obveznimi javnimi sluţbami. Po zagotavljanju osnovnih 
pogojev za ţivljenje se na podlagi sklepa ţupana občine prenehajo intervencije in nastopi obdobje 
dolgoročne sanacije. Posamezne zaščitno reševalne aktivnosti se lahko nadaljujejo v sodelovanju z 
izvajalci javnih sluţb in organi za zaščito in reševanje pri občinski upravi. 
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9.   OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublaţitev posledic 
potresa za njihovo zdravje in ţivljenje ter varnost njihovega imetja takoj oziroma v prvih urah po 
nesreči. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolţena občina. 
Občina v ta namen sestavi svetovalno skupino iz vrst prostovoljcev, ki so strokovnjaki z različnih 
področij (enega sociologa, enega psihologa, enega socialnega delavca, dva zdravstvena delavca in 
dva strokovnjaka s področja zaščite in reševanja…), ki pripravi program za usmerjanje in izvajanje 
osebne in vzajemne zaščite in jo tudi v praksi ob potrebi izvaja. Te pomoči so posebno potrebni bolni 
in starejši prebivalci, kateri ţivijo sami. Pri tem imajo pomembno vlogo poverjeniki  in njihovi 
namestniki za CZ ter informacijski center, ki ga v lahko po potrebi ustanovi občina in med drugimi 
nalogami usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite v bivalnem okolju. Informacijski center za 
delo svetovalnih sluţb bi imel svoje prostore v poslovnih prostorih občine Gorenja vas - Poljane. 

Predvidena telefonska številka bi bila 04 51-03-100. 
Za izvajanje nalog osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah se prebivalci ţe danes 
seznanjajo iz učnih programov v šolah, preko različnih oddaj na Radiu in TV ter z napotki občine v 
tistih predelih občine, ki so posebej ogroţeni zaradi različnih nesreč. Napotki vsebujejo tudi 
preventivno obnašanje prebivalcev na ogroţenem območju, kot je npr. njihovo ravnanje in postopanje 
pred, med in po nesreči. Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za 
preprečevanje in ublaţitev posledic nesreče za njihovo zdravje in ţivljenje ter varnost njihovega 
imetja. Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesrečah se nahajajo tudi na internetni strani URSZR 
ter v zloţenkah URSZR, ki bodo razdeljene občanom ob poplavah. 
 
Ob potresu, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 
duhovno pomoč, ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, 
udeleţenih v nesreči in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z 
različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših 
stiskah in potrebah. Občina za pomoč ogroţenim skupinam prebivalcem zaprosi tudi humanitarne 
organizacije. Te organizacije iz svojih vrst zagotovijo prostovoljce, ki se pridruţijo tudi drugim 
strokovnjakom, ti pa vsi skupaj nudijo ustrezno pomoč ogroţenim skupinam, bodisi preko telefona, 
kot tudi z obiski na terenu. Seznam teh organizacij je v prilogi. 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

D - 06 Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štab Civilne zaščite občine Gorenja vas-Poljane  

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU 
 

 

                    Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Gorenja vas - Poljane                               Stran 59 

 
 

Diagram poteka aktivnosti ob osebni in vzajemni zaščiti 
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 

     
Obvestilo prebivalcem  OBVESTILO            Pristojni štabi CZ 
  O POPLAVAH   

      

     
  NAVODILO PREBIVALCEM    
Navodilo prebivalcem  O IZVAJANJU OSEBNE IN      Občinske svetovalne 
 VZAJEMNE ZAŠČITE           sluţbe 
 (objava posebne tel. številke)  

    

Načrt za organiziranje in   
delo informativnih centrov INFORMIRANJE IN POMOČ          Informacijski center 
 PREBIVALCEM  
   

    

           Pristojne sluţbe za 
 POMOČ POSEBNO          socialno varstvo 
 OGROŢENIM SKUPINAM          Humanitarne organi. 
 PREBIVALCEV  

   

   
Poročila SPREMLJANJE SOCIALNIH          Pristojne sluţbe za 
 RAZMER NA PRIZADETEM          socialno varstvo 
  OBMOČJU   

   
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P – 16   Pregled sredstev javnega obveščanja 

P – 17   Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 

P – 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo 

D – 08   Navodila za uporaba pitne vode     

D -  11   Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 100 Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

D - 101 Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
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10.   OCENJEVANJE ŠKODE 

 
10.1. Splošno o ocenjevanju škode 
 
V primeru naravnih nesreč je z izdelavo ocene vrednosti denarnega obsega škode premičnin izraţen 
le en vidik škode, saj v okolju zaznavamo tudi druge vrste vrednostnih kategorij, kot npr. kulturne, 
okoljske, etnološke, zdravstvene, arhitekturne, itd. Pri vseh teh kategorijah je ocenjevanje izjemno 
teţavno in kompleksno. Ocenjevanje škode temelji na Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode 
(Ur. list RS, ŠT. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08). V primerih naravnih nesreč imamo torej opraviti z 
vrstami poškodovanega ali izgubljenega premoţenja ter z izgubljenimi ali okrnjenimi danostmi. 
 
 
10.2. Naloge Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 
 
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Gorenja vas - 
Poljane najprej pripravi predhodno-grobo oceno škode, ki je podlaga za izdajo sklepa o pričetku 
ocenjevanja škode ki ga izda »Uprava RS za zaščito in reševanje« in je osnova za delo ter pripravo 
sanacijskih programov. Pri pripravi dokumentacije komisiji pomaga Oddelek za okolje in prostor 
Občine.  
Ta dokumentacija zajema: 

 orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami, 

 razdelitev območij, ogroţenih zaradi zemeljskih plazov po karejih, 

 seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške pravice oziroma pravico uporabe, 

 obrazce za poškodovanost, 

 obrazce za škodo. 
Prijavo škode, ki je nastala zaradi nesreče, ki prizadene posameznika,praviloma opravi lastnik 
uničene in poškodovane premičnine oz. nepremičnine, ki je tudi odgovoren za pravilnost navedb v 
vlogi. Na podlagi pisnega pooblastila lastnika lahko prijavo škode opravi tudi uporabnik ali druga 
oseba. Vlagatelji ne morejo uveljavljati pravice do pomoči za škodo, ki je nastala na premičninah ali 
nepremičninah, na katerih nimajo lastninske pravice, ali bi jih bilo moţno zaščititi pred uničujočim 
delovanjem nesreče. Navedbe v vlogi preveri pristojni občinski organ ali občinska komisija za 
ocenjevanje škode. Vse vloge nato pošlje na Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj. V 
kolikor je ugotovljeno, da je prijavitelj namerno navedel podatke, ki niso odraz dejanskega stanja, 
izgubi pravico do enkratne finančne pomoči. V primeru, da mu je le-ta ţe bila izplačana, pa je dolţan 
vrniti celoten revalorizirani znesek. 
Ocenjevanje škod v primeru naravnih nesreč lahko temelji na standardih ocenjevanja (uporabi 
načinov ocenjevanja) ter drţavnih in drugih metodologijah. Ne glede na metodologijo določanja ali 
ocenjevanja višine škode pa je v vseh primerih pomemben pristop k izdelavi ocene vrednosti škode.  
V primeru ocenjevanja škode na premičninah in tudi nepremičninah je potrebno: 

- identificirati vrsto pojava, ki je povzročil škodo 

- datum in čas dogodka 

- lokalne okoliščine pomembne za izvedbo ocene škode 

- identificirati lastnika, namembnost premoţenja, dejavnost (javno, zasebno) 

- identificirati in navesti natančno lokacijo, naslov objekta ali opreme; 

- navesti tehnične podatke (vrste in višine objektov, vrste opreme, sklope) z datumi izgradnje ali 
nabave; 

- posebnosti, ki izhajajo iz vrste nesreče (npr. višino mulja,zemljine v objektu, izpostavljenost 
opreme, itd.); 

- opisati stanje ob nesreči (npr: opis zasutih,porušenih površin objektov ali opis poplavljenih delov 
opreme itd); 

- izvesti zavarovanje dokazov (z zapisi, fotografijami, izjavami); 
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- opisati poškodbe, ter vrsto in obseg le teh;  

- navesti obliko zavarovanja (ali je objekt zavarovan ali ne, dokument); 

- oceniti vrednost škode. 

 
V kolikor pa občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Gorenja 
vas - Poljane sama ne zmore opraviti ocene škode, občina zaprosi za potrebno pomoč  Drţavno 
komisijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. 
 
10.3. Končno poročilo o potresu 
 
Poročilo o potresu območju občine pripravi štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane  v sodelovanju s 
štabom CZ za Gorenjsko, Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, 
pristojnimi sluţbami in drugimi udeleţenci sistema zaščite, reševanja in pomoči, ki so sodelovali v 
postopkih zaščite, reševanja in pomoči. Poročilo mora biti izdelano v skladu s spodaj navedenimi 
zahtevami za izdelavo končnega poročila. 
 
Končno poročilo o potresu mora vsebovati natančne informacije in podatke o: značilnosti potresa 
(prizadeto območje), obveščanju o nevarnosti potresa, ţrtvah zaradi potresa (število mrtvih, teţje 
poškodovanih, laţje poškodovanih, prebivalcih, ki so ostali brez bivališča ipd.), škodi na 
stanovanjskih, industrijskih in drugih objektih, ter infrastrukturi, delovanju sluţb za zaščito, reševanje 
in pomoč, prejeti pomoči, vključno z mednarodno pomočjo, trenutnem stanju in razmerah na 
prizadetem območju, potrebnih nadaljnjih ukrepih, predlogih za pripravo sanacijskih programov , 
stroških, zaščitnih in reševalnih akcijah, ter izvedenih ukrepih. 
 
Drţavno komisijo za ocenjevanje škode po naravni in drugih nesrečah pripravi končno oceno o škodi 
na stvareh in jo pošlje na Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije potrdi končno oceno 
škode stvari. Ministrstvo za okolje in prostor pripravi program za odpravo posledic škode, ki ga potrdi 
Vlada Republike Slovenije. Na podlagi ocene škode, programa odprave posledic škode in sklepov 
Vlade Republike o dodelitvi sredstev iz drţavnega proračuna, Ministrstvo za okolje izda odločbe o 
dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode. 
 
Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolţne čim prej po 
nesreči napotiti cenilce na območje, ki ga je prizadel potres in oceniti nastalo škodo na objektih, ki so 
zavarovani. 
 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P - 28   Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P - 29   Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode 

P - 100 Seznam članov drţavne in regijskih komisij za ocenjevanje škode 

P - 101 Pregled regijskih komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov  

D - 104 Metodologija za ocenjevanje škode 

D - 13   Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode   

D - 10   Navodilo za ocenjevanje škode 
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11.   RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 
 
11.1. Razlaga pojmov 
 

EPICENTER (NADŢARIŠČE POTRESA) je območje na površju Zemlje, ki leţi navpično nad 
ţariščem potresa (hipocentrom) in je zato tudi najbliţje ţarišču. V epicentru ponavadi nastane 
najmočnejši in najbolj uničujoč sunek, z oddaljevanjem od epicentra pa intenziteta potresa slabi. 
 

INTENZITETA (I0) je mera za učinke potresa, ki je odvisna od njegove energije, epicentrske razdalje 
in geoloških razmer. To je najpomembnejši podatek za prebivalce, saj z njo ugotavljamo učinke 
potresa na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Intenziteto merimo v stopnjah različnih intenzitetnih 
lestvic, ki so brez dimenzionalne veličine (MCS, MSK, EMS). Je subjektivna opisna mera, ki fizikalno 
ni definirana in je ponavadi največja v nadţarišču potresa (epicentru), z oddaljevanjem od nadţarišča 
pa postopoma slabi. Potres z večjo magnitudo ponavadi povzroči tudi večjo škodo na površini 
Zemlje. Na intenziteto potresa vplivajo še mnogi drugi dejavniki kot so: oddaljenost od epicentra, 
globina ţarišča, gostota naseljenosti, kvaliteta gradnje in lokalna geološka zgradba. 
 

INTENZITETA (MAKROSEIZMIČNA, POTRESNA LESTVICA) je celoštevilska, opisna lestvica in 
nima prave fizikalne podlage. Z intenzitetno lestvico skušamo ovrednotiti vpliv potresa na objekte 
visoke in nizke gradnje, predmete, človeka in spremembe v naravi. Trenutno v svetu uporabljajo 
naslednje potresne lestvice: 

 Mercalli-Cancani-Siebergovo potresno lestvico (MCS), ki ima 12 stopenj, 

 Modificirano Mercallijevo lestvico (MM), ki ima  12 stopenj, 

 Medvedev-Sponheuer-Karnikovo potresno lestvico (MSK), ki ima 12 stopenj, 

 Evropsko potresno lestvico (EMS), ki ima 12 stopenj in 

 Japonsko potresno lestvico (JMA), ki ima 7 stopenj. 
 
Med prvimi štirimi potresnimi lestvicami (MCS, MM, MSK in EMS) so razlike kar zadeva učinke 
nasploh neznatne, JMA pa se precej razlikuje glede učinkov potresa od drugih potresnih lestvic. 
 
V Sloveniji je v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na 
seizmičnih območjih uradno še vedno veljavna MSK potresna lestvica, dejansko pa se v zadnjih letih 
še najbolj uporablja EMS, ki je pravzaprav izpopolnjena verzija MSK potresne lestvice. 

 

NEVARNOST je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 
moţno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. 
 

OGROŢENOST so moţne druţbene in ekonomske posledice bodočih nesreč. 
 

POTRES opredelimo kot seizmično valovanje tal, ki nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih 
tektonskih napetostih 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. 
 

ŠKODA obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči. 
 

SEIZMOGRAF je instrument, ki beleţi nihanje tal. Zapise seizmografov uporabljamo za določitev 
magnitude potresa in lokacije epicentra ter za razne seizmološke študije. 
 

SEIZMOLOGIJA je veda o potresih in z njimi povezanimi pojavi. Tesno je povezana s fiziko Zemljine 
notranjosti, tektonofiziko, tektoniko in geologijo ter je del geofizike, ki sodi v sklop naravoslovnih 
znanosti. 
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11.2. Razlaga okrajšav 
 

dBm Včasih-(dBmW)-Kratica za moč razmerja v decibelih (dB) 

CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 

GE gasilska enota 

GRS Gorska reševalna sluţba 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

KS Krajevna skupnost 

OGP Občinsko gasilsko poveljstvo 

PP Policijska postaja 

ReCO Regijski center za obveščanje 

RK Rdeči kriţ  

RKB Radiološka, kemična in biološka 

ŠCZ Štab civilne ţaščite 

URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ZiR Zaščita in reševanje 

ZRP zaščita, reševanje in pomoč 

ZA – RE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 

I0 intenziteta potresa 

JRS Jamarsko reševalna sluţba 

JZ GRS Javni zavod za gasilsko reševalno sluţbo 

MCS Mercalli-Cancani-Siebergova potresna lestvica 

OZ RKS Območno zdruţenje Rdečega kriţa Slovenije 

Ur. list RS Uradni list Republike Slovenije 
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12.   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

12.1. Seznam prilog 

 
12.1.1. Skupne priloge 

 

 

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči 

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ 

P – 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

P – 05   Seznam pripadnikov tehnično reševalnih enot 

P – 06   Pregled občinskih enot za RKB zaščito 

P – 07   Pregled občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki 
sodelujejo pri  reševanju 

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 10   Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah 

P – 13   Pregled sluţb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite,   
reševanje   in pomoč 

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane 

P – 15   Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskega štaba CZ 

P – 16   Pregled sredstev javnega obveščanja 

P – 17   Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči 

P – 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo 

P – 20   Seznam članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije 

P – 21   Dokumenti o aktiviranju štaba Civilne zaščite Občini Gorenja vas - Poljane  

P –  22   Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na področju ZiR 

P – 23   Seznam članov strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine  

P – 24   Pregled kulturne dediščine 

P – 25  Pregled zbirnih mest 

P – 26  Navodilo za aktiviranje zrakoplovov LE SV in LPE za nujne naloge ZRP 

P – 27  Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje prehrane 

P – 28  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 29  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode 

P – 30  Pregled obstoječih nastanitvenih zmogljivosti 

P – 31  Seznam članov ekip za identifikacijo mrtvih 

P – 32  Prosto 

 
12.1.2. Posebne priloge 

 

P -  100  Seznam članov drţavne in regijskih komisij za ocenjevanje škode 

P -  101  Pregled regijskih komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov  
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P-   102  Pregled območij, s katerih se načrtuje evakuacija ob potresu 

P -  103  Pregled pooblaščenih gradbenih organizacij v regiji 

P -  104  Pregled odlagališč za ruševine in druge materiale 

P-   105  Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi 

P -  106  Telefonske  številke informativnega centra za pomoč prebivalcem 

P -  107  Pregled veterinarskih organizacij 

P – 108  Pregled vozil za evakuacijo 

P – 109  Pregled cistern za prevoz vode 

P – 110  Prosto   

 

 

12.2. Seznam dodatkov 

 
12.2.1. Skupni dodatki 
 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot OGP Občini Gorenja vas - Poljane  

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Škofja Loka 

D - 04 Navodilo za vzdrţevanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 06 Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 08 Navodila za uporaba pitne vode     

D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode 

D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 12 Delovna karta  

D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode   

D - 14 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo  Občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
potresu za Občino Gorenja vas-Poljane 

D - 15 Navodila o alarmiranju  

D - 16 Prosto  

  
 
12.2.2. Posebni dodatki 

 

 

D - 100 Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči 

D - 101 Navodila prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 

D - 102 Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za identifikacijo mrtvih 

D - 103 Načrt organizacije in delovanja nastanitvene enote 

D - 105 Prosto 

D - 106 Prosto 


