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1 POTRES
/./

UVOP

Načrt zaščite in reševanja ob• potresu občine Pivka verzija 2.1 je izdelan po določilih Zakona o
varstvu prog naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. I. RS, št. 51/06-UPB1 in 9E10). Uredbe o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št 24/12) ter Uredbe o Organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list . RS, št 92/07, 54/09 in
23/11).
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu verzija 2.1 je nadgradnja občinskega našita
zSčite in reševanja ob potresu, verzija 2.0 iz leta 2013. Vsebinsko je usklajen z Državnim
načrtom zaščite in reševanja ob potresu štev.: 84200-1/2014/9 z dne 20.2.2014 (verzija 3.0) in
Načrtom zaščite in reševanja ob potresu Notranjske regiji štev.: 8420-5/2015-4g — DNIR z dne
21.08.2015 (verzija 3.0.) V skladu z oceno ogroženosti Občine pivka (verzija 2.0), ki je bila
izdelana v novembru 2011, dopolnjena v januagu 2016 (verzija 2.1) ter z dopolnjeno In ažurirano
verzijo 2.2 je občina Pivka glede na stopnjo ogroženosti zaradi potresa zavezana k izdelavi
omenjenega načrta.

1.2 POTRESNA NEVARNOST
Potres je naravna nesreča, ki jo opredelimo kot seizmično valovanje tal. Nastane ob nenadni
sprostitvi nakopičenih tektonskih napetostih v zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega
plašča. Medtem ko litosfarske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo obliko, nastajajo
ogromni pritiski. Občasno se energija pritiskov sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni silovit
potres.
Glede na dejstvo, da precej zaposlenega prebNalstva ter dijakov in študentov del svojega časa
preživi izven občine, te ogroženost prebivalstva od posledic močnejšega in rušilnega potresa
izredno odvisna od časa njenega nastanka.
Na območju občine ni višjih objektov od P + 5. Daljši hodzontalni sunki lahko povzročijo rušenje
predvsem starejših objektov.
V občini Pivka se je obdobje največje gradnje stanovanjskih objektov začelo po letu 1970. V tem
Času so se objekti že gradili protipotresno. V naseljih Dolnja Košana in Pivka imamo več
stanovanjskih blokov, sicer pa pretežno enostanovanjske individualne pdtlične stavbe.
Najizrazitejše potresno območje je na Ilirsko Bistriškem, ki sodi v VIII. stopnjo po EMS.

4
OBČINA PIVKA—Nart šČito in reševanja oh potresu (september 2016)

EMS
vi
vi i

L
Slik-

a l K9flan0(.(6.SPC Mič'rinlr?.'^- pl3V.Mf/i0 d0

o 475 lel (ARSO 2011i

vir: titi,
Kade potresne intenzitete (slika I) je namenjena civilni zaščiti pn njenem načrtovanju ukrepov za
preprečevanje in zmanjšanje škode ob po lesih. Ne moremo in ne smemo pa je uporabljat', za
projektiranje. Pas večje potresne nevamosb 9ntenziteta VIII EMS) poteka po osrednjem delu
Slovenije, od severozahoda proč jugu iti jugovzhodu države, in pokriva več kot polovico ozemlja
(tu živi več kot polovica prebivalcev Slovenije).
Karta potresne intenzitete je narejena za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 odstotkom
verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo presežene.
Za potresno odpomo projektiranje se v Republiki Sloveniji skladno z zakonodajo uporablja karta
projektnega pospeška tal (slika 2).
Tako kot karta potresne intenzitete je tudi karta projektnega pospeška tal izračunana za povratno
dobo 475 let, kar ustreza 90 odstotkom verjetnosti, da vrednosti na kartl v 50 letih ne bodo
presežene.
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Projektni paspeSek tal
POIRESNANEVARNOST SLONJJ

OJEKfllJ POs

Slika 2: Potresna nevamost Slovenije — projektni pospešek tal
Vir http(itzeizetarso.gov.siipotresi/pobesna%2Onevernost/projektni_pospesek talhare

1.3. POTRESNA OGROŽENOST OBČINE PIVKA
Občina Pivka sodi v 4. razred ogroženosti ob potresu (zelo vel ka stopnja ogroženosti) in leži na
območju intenzitete VIII EMS. Občina Pivka mora v celoti izdelati Načrt zaščite in reševanja ob
potresu.
V odmerit potresa intenzitete VIII EMS lestvici in več bi bilo ogroženo prebivalstvo, šivali,
premoženje in kulturna dediščina.
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lz razpredelnice je razvidno, da:
e potresno najbolj ranljivih stavb 1 199 (do leta 1963)
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razpredelnice je razvidno da:
- v potresno najbolj olgutliivih stanovanjih (zgrajena do leta 1964)2,Ni 2692 ljudi
- v potresno kofikortoliko ustreznih stavbah (od 1964 do 19131) pa živi 1458 ljudi.
- v potresno najbolj odpomih stanovanjih (zgrajena po letu 1981) živi 1749 ljudi
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lz zgornjih podatkov je mogoče oceniti. da prebNa približno 2892•prebivalcev v stanovanjih ki so
zgrajena do leta 1963, torej pnobpotresno najbolj ranljivih. Največ takih stavb je na Kolodvorski
cesti•v Pivki.
Približno 1458 prebivalcev prebiva v stanovanjih. zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981,
torej V čisu veljave prvih kolikor toliko ustreznih predpisov o potresno vami gradnji. Največ takih
staVb je V Vilharjevi ulici in Kolodvorski cesti v Pivki.
Ostalih približno 1749 prebivalcev pa biva v stanovanjih, ki bi potres VIII EMS najverjetneje
prestali brez bistvenih poškodb °vreme s takimi poškodbami, zaradi katerih prebivalci ne bi
utrpeli hujših poškodb. To so stavbe grajene v obdobju 1982 — 2010. Največ takih stavb je
zgrajenih v naselju Petelinje, Kal in Zagodeobčini Pivka lahko pričakujemo. v kolikor pride do potresa VIII. stopnje EMS, matedalne
posledice tako na stanovanjskih kot gospodarskih zgradbah, ki so starejšega ciatuma in niso
grajene v skladu s protipotresno varnostnimi predpisi in posledično coa 3000 ljudi brez strehe.
najbolj strnjenih predelih naselij, kjer se zadržuje večje število ljudi predvidevamo večjo
ogroženost.
V centru Pivke in drugod po ob4ni, predvsem tam kjer se nahajajo starejše zgradbe zgrajene do
spnajema prve protipotresne zakonodaje lahko pričakujemo rušenje stavb
Ocenjujemo, da bi bilo 5.00 ljudi zasutih in približno 300 poškodovanih in tudi človeških žrtev.
Dostop do poškodovanih in tako izvajanje zaščite in reševanja bi dodatno za določen čas
onernogočalo zasUtie ulic.
V primeru rušilnega potresa intenzitete VIII EMS, se ocenjuje, da bi znašala količina ruševin pri
reševanju zasutih na objektih in infrastrukturi okrog 900 m3, največ v nasebu Pivka.
Pri izračunu je upoštevan kriterij, da,pride na enega zasutega prebivalca v intenzivno poseljenih
območjih (blokovna gradnja) 3 m3 ruševin, v manj poseljenih območjih (individualna gradnja) pa
5 m3 ruševin na zasutega prebivalca.
Telefonske povezave N bile po potresu poškodovane, kar bi otežilo vodenje, koordinacijo In
ustvarjanje pogojev za normalizacijo stanja na področju zvez.
V cestnem prometu se tudi pričakuje težave zaradi rušenja mostov in podorov.
Na elektroenergetskem sitemu bi zaradi občutljivosti transformatorskih postaj in preklopnega
sistema na intenzivne vibracije prišlo do izpada električne energije. Na elektri nih napravah bi
prišlo do kratkih stikov, ki bl lahko povzročili požare. PreklniNe bi imele posledice predvsem za
delovanje zdravsNenega doma, vodo oslabe, sredstev javnega informiranja in t [atonije.
Vodovodni sistem bil poškodovan, zaradi česar bi v prvih urah prišlo do večjih izgub vode ali celo
do prekinitve oskrbe z vodo, zaradi česar bi nastale težave pri gašenju poza ov, na področjih,
kjer ni v bližini vodotokov.
V železniškem prometu bi v primeru že tudi manjših premikanj tal lahko prišlo do poškodb tirov in
krajših prekinitev prometa. Možni so tudi plazovi
Kulturna dediščina
primeru rušilnega potresa pričakujemo, da bo močno poškodovana tudi kulturna dediščina, ki
vključuje dragocene zgodovinske, arhitekturne in sakralne objekte.
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1.4 VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE
Ob močnejšem in rušilnem . potresu lahko pričakujemo zaradi rušenja objektov verjetnost
nastanka manjših vehžnth nesreč, ki bi povzročile nekaj ranjenih_ Pričakovati pa je nastanek
naslednjih verižnih nesreč:
požarov vsepovsod, kjer se uporabijajo viri toplotnega ogrevanja, predvsem v individualnih
objektih ter v drugih strnjenih naseljih kjer uporabljajo klasični način ogrevanja;
v industrijskem delu ne pričakujemo večjih požarov;
nastanek eksplozij v industrijskih objektih in stanovanjskih zgradbah, kjer za ogrevanje
uporabljajo utekočinjen naftni plin,
nenadzorovano uhajanje nevamih snovi (tu gre za možnost uhajanja plina in kurilnega olja v
stanovanjskih objektih ali proizvodnih obratih ter drugih objektih, kot je bencinska črpalka in
podobno,kjer skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi, obstaja tudi možnost nesreče pri
transportu teh snovi);
plazovi, podori in poplave (ob Močnejšem potresu so na celotnem območju občine možni
zemeljski plazovi in podori, nekateri bi lahko povzročili tudi (začasno) zajezitev telt in
potokov,
ekološke nesreče izpust nevarnih snovi v zrak, vodo in zemljo,
poškodbe na infrastrukturi (ob večjem potresu se predvideva poškodbe na cestah, železnici,
vodovodih, kenalizaciji, elektro in telekomunikacijskem omrežju Prav tako lahke pričakujemo
težave pri delovanju sistema elektrodistribuoše in telekomunikacijskih storitev).

1.5 UKREPI ZA ZMANJŠANJE POSLEDIC POTRESA
Obvladovanje potresne nevarnosti obsega različne ukrepe in naloge za preprečevanje in odpravo
posledic zagotavljajo:
potresno odporna gradnja;
upoštevanje predpisanih zahtev za novogradnjo in rekonstrukcijo objektov,
določeni postopki za ocenjevanje po potresu poškodovanih objektov in popotresna
sanacija;
sistematično spremljanje in proučevanje potresne nevarnosti (državna mreža potresnih
opazovalnic);
izdelava programov protipotresne sanacije in utrjevanje stanovanjskih in pomembnih
javnih objektov s področja vzgoje in izobraževanja, varstva otrok, ter drugih javnih
dejavnosti:
izdelava programov varstva kulturne dediščine pred posledicami potresa, oceno ranljivosti
in ureditev evidenc premične in nepremične kulturne dediščine te priprava strokovnih
rešitev za zaščito kulturne dediščine po potresu.
krepitev pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč (organiziranje. usposabljanje in
opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč);
pregled stanja pomembnih Infras(rukturnih sistemov ceste, železnice, mostovi, podvozi
Itn):
pregled stanja pomembnih indushijskih objektov ter objektov v katerih se skladiščijo in
shranjujejo nevarne snovi),
v primeru potresa nižje stopnje (do VII. po MSK) v občini Pivka ne bo občutneje moteno
bivanje prebivalcev in delovni procesi v podjefilh, zavodih in drugih organizacijah_ Prav
tako ne phčakujemo večjih poškodb objektov in večjega števila žrtev. Smiselno in
prilagojeno nastalim razmeram potresa bi se Mvajali ukrepi in naloge, ki so opredeljeni v
tem načrtu.

9
OBČINA PIVKA —Načrt ašč te in reševanja ob potresu (september 2016)

10 ob močnejšem In rušilnem potresu pdčakujemo večje poškodbe na nekaterih slabše
grajenih zgreelbah (vetrc in glolorie razpoke v egov" rušitev dimniloov starjh zgradb,
drsi strešnikov Od).
1 t boljši Pripravljenost na potres (informiranje probRalstva, uspoeabljanje organov
vodenja v ZRP...)
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2 OBSEG NAČRTOVANJA
. 2./ TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA
Temeljni načrt zašč9e in reševanja ob potresu je državni načrt . Državni načrt zaščite in
reševanja ob potresu je izdelan za potres intenzitete VIII EMS all višje stopnje po evropski
potresni lestvici EMS v nadaljevanju potres intenzitete VIII EMS ali višje stopnje).
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu je izdelan in usklajen z regijskim načrtom zaščite
In reševanja ob potresu verzija 3.0, številka: 8420-5/2015-49 - DRZR z dne 21.082015.
Z občinskim načrtom se urejajo ukrepi In dejavnosti za zaščito. reševanje in pomoč ter
zagotaSjo osnovni pogoji za tivrjenje, ob potresu in so v občinski pristojnosfi.

r9:
- —
4-zeb velika t 5-zelo velika 2
t,majhra Nsremja.
Slika 3: Potresna ogroženost slovenskih občin (vir Ocena potresne ogroženosti RS)
lz slike 3 izhaja, da občina Pivka, leži na območju, kjer je možen potres VIII EMS in zaradi
ogroženost zaradi potresa spada v 4. razred ogroženosti (zelo velika ogroženost).
Zaščitne ukrepe evakua«e In naloge zaščite, reševanja In pomoči načrtujejo na območju občine
Pivka tako načrtujejo: Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Košana. Vrtec Pivka in Vrtec Košana.
2.2 NAČELA ZAŠ ČITE, REŠEVANJA IN POMO ČI
Zaščita. reševanje in pomoč ob potresu se organizira v skladu s temi načeli:
Načelo preventive ob potresu. Občina pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizira Izvajanje
preventivnih ukrepov. Vsakdo je dolžan spremljan razmere, po javnem alarmiranju ali pred
njim izvajati preventivne in zaščiten ukrepe za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreč,
ki so v njegovi moči.
-

Načelo pomoči. Ob potresu je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih.
Vsaka pomoč je načeloma brezplačna. Vse dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč so
človekoljubne narave.
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Na čelo javnosti. Občina je dolina, da v olwiru svojih pdstojnosfi seznani prebivalce z
nevamosno ob potresu, kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in
odpravljanje posledic nesreč. Za reševanje in pomoč v primem potresa občine najprj
uporabijo svoje sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. če le-te ne zadoščajo,
zaprosijo za pomoč sosednje občine, nato pa regije Regija v primeru pomanjkanja lastnih
sil in sredstev n reševanje In pomoč zaprosi za pomoč državo
Načelo pravjce do varstva. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do yaisNa pred
naravnimi in drugimi nesrečami_ Tudi v primeru potresa Ima reševanj Novaških življenj
prednost pred vsemi drugimi ukrepi. Pri tem se upošteva načelo prednesti.
Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenj zaščite, reševanja in pomoN temelji na
obveznem Izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil
za zaščito. reševanje in pomoč_
Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju so občine
dolžne uporabiti svoje sile In sredstva In le, če te ne zadoščajo niti ni zadostno
vključevanje sil in sredstev sosednih občin, se vključi v pomoč in reševanj regija in
nazadnje drzava.

Potresa ne moremo napovedat'', ni mogoče vnaprej• oceniti njegovega obsega. moči n škode, ki
jo bo povzroča, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko'po avl,
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3 ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB
POTRESU
3. I

TEMELJNE PODMENE NAČRTA

Temeljne Podmene načrta zaščite in reševanja ob potresu so:
Načrt zaščite in reševanja ob potresu je izdelan za območje cele občine, ker je območje v
VIII. stopnji ogroženosti po Evropski makro seiztični (EMS) potresni lestvici.
Ukrepi in naloge v načrtu se smiselno, po potrebi in postopno izvajajo tudi ob potresu nižje
stopnje.
Varstvo pred potresom zagotavljajo v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma pristojnosti:
prebivalci kot posamezniki ari prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih nevladnih
organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne službe, podjetja,
zavodi in druge organizacbe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje ter
občina in državni organi.
4. Varnost prebivalcev Je odvisna od potresne ranljivosti zgradb, v katerih prebivajo in tudi od
potresne ranljivosti drugih zgradb Veliko prebivalcev daljši čas preživi na delovnih in javnIti
mestih. čeprav so objekt osnovne šole, vrtca, zdravstvenega dama dokaj potresno vemo
grajeni, lahko nastanejo ob močnejšem potresu na njih' poškodbe. zato morajo zdelati načrt
evakuacije in za te primere ustrezno usposobiti ekipe PP CZ za usmerjanje osebne in
vzajemne zaščite.
Življenja FudJ so po potresu ogrožena zaradi: poškodb na objektih in napravah, namenjenih
proizvodn i, predelavi, prevozu, Pretovarjanju in skladiščenju nevarnih snovi (strupene,
vnetljive, eksplozivne, oksidacijske), porušitve mostov in druge prometne infrastrukture.
poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah Itd_ Podjetja. ki S svojo dejavnos5o
pomenijo nevarnost za nastanek• nesreče. morajo pri izdelavi načrtov zaščite in reševanja le
te upoštevat
Prebivalci na potresno ogroženem območju morajo biti pravočasno in objektivno obveščeni o
pričakovanih nevamosfih potresa. njegovih posledicah, načrtih in ukrepih za zmanjšanje in
odpravo posledic ter o ravnanju ob potresu. Občina v ta namen izdela načrt informiranja
javnost
7, če lokati viri na prizadetem območju ne zado Ščajo za učinkovito zaščito, reševanje In
pomoč, zaprosijo za pomoč sosednje obane, notranjsko regijo oziroma državo.
O. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob potresu obsega nujno zdravstveno oskrbo
ljudi in živali, nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano in drugimi osnovnimi življenjskimi
Potrebščinami, oskrbo z električno energijo, zagotavljanje nujnih prometnih povezav in nujne
komunalne infrastrukture.
9 Nosilci načrtovanja v skladu z 3. odstavkom 6. člena Uredbe o vsebini In izdelavi načrtov
zaščite in reševanja ( Ur. list RS. et. 24/2012) so organizacije. ki opravljajo vzgojno
izobraževalno, socialno, zdravstveno ah drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ari varovanje
30 ah vet oseb in načrtujejo izvedba potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP skladno z
občinskimi in regijskimi načrti zaščite in reševanja.
Zaščitne ukrepe evakuacije in naloge zaščite. reševanja in pomoči načrtujejo na območju občine
Pivka tako načrtujejo: Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Košana, Vrtec Pivka in Vinec Košana.
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3.2 ZAMISEL IZVEDBE ZAŠ ČITE IN REŠEVANJA
3.2.1 Koncept odziva ob potresu
Koncept odziva ob potresu temelji na posledicah. ki jih povzroči potres na ljudeh, naravi in
objektih.
Klasifikacijo potresa (po potresnih lestvicah) in epicenter potresa določi Agencija RS za okolje
(ARSO) - Urad za seizmologijo.
Na območju ()ločine Pivka je realno pričakovati:
Potres intenzitete •do vključno V. stopnic oo EMS: ljudje ga zaznajo, vendar ne povzroči
poškodb na objektih in tudi ne večjega preplaha. Posebne aktivnosti CZ v takih primerih
Predvidoma niso potrebne;
Podes intenzitete VI. ali VII. skreni° PO EMS: ob takšnem potresu, ko že pride do
poškodb pri ljudeh in na objektih, je potrebno takoj akreirati sile za ZRP (najprej Občinski
štab Civilne zaščite, poverjenike CZ, nato po potrebi gasilce, Elektro Primorsko, ekipe
Zdravstvenega doma, itd), določiti zaščitne ukrepe In o poteku dogodkov sproti obveščati
ReCO in javnost ;
Potres intenzitete VIII. ali višje stopnie oo EMS: v teh pdmedh so posledice najhujše tako
na objektih kot pri ljudeh in živalih. Tu za akcijo širših razsežnosti. ko je potrebno aktivirati
še več sil in sredstev ZRP občne, sosednjih občin in države.
Ob močnejšem ali rušilnem potresu se takoj po nastalih dogodkih organidra dežurstvo za
sprejemanje in posredovanje informacij (informacijski centre).
Župan oziroma poveljnik all namestnik poveljnika CZ občine v čim krajšem možnem času sporoči
prve informacije o stanju po potresu na ReCO Postojna. Takoj po močnejšem ali rušilnem
potresu se sestane tudi OŠCZ, ki podrobneje preuči situacijo. poveljnik CZ občine o stanju
obvesti pristojne organe in javnost ter istočasno aktivira potrebne sile za zaščito, reševanje in
pomoč (ZRP), najprej na občinski ravni in nato po potrebi zaprosi za pomoč sosedne občine,
regijo-državo,
OšCZ stalno spremta situacijo, skrbi za redno, pravočasno In ob eldivno obveščanje javnosti ter
ogroženega prebivalstva, koordinira sprejemanje in razporejen e pomočl in določa izvajanje
reševalnih in zaščitnih ukrepov ter pri teni v sodelovanju z vodjo intervendje odloča, katere sile in
sredstva je potrebno aktivirati. Istočasno skrb za Izvajanje zaščitnih ukrepov, za preskrba
prebivalstva, za potrebno evakuacijo in nastanitev ogroženih.
OŠCZ deluje in spremlja situacijo do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje za
prizadeto Prebivalstvo

OBČINA PIV
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3.3 UPORABA NAČRTA
Načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini se aktivira, ko pride do poškodb pri ljudeh in na
objektih ter nastanejo razmere, ko redne službe in dejavnosti ne morejo Zaradi obsega nesreče
odpravljati posledic.
Odločitev o uporabi načrta sprejme poveljnik CZ občine oziroma njegov namestnik.
Če lokelnl viri na prizadetem območju občine ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje In
pomoč, poveljnik CZ občine postopno, glede na posledice in potrebe, zaprosi za pomoč
sosednje občine, reeljske in državne sile in sredstva, ki so na voljo.
Posamezni ukrepi razdelani v tem načrtu so primerni za smiselno uporabo — postopanje tudi v
primeru drugih nesreč.
Sklep o preklicu Izvajanja posameznih zaščitnih ukrepov In nalog sprejme občinski poveljnik
CZ. ki je ukrepi? sprejel,
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4 SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA

4.1 SILE ZA ZAŠ ČITO, REŠEVANJE IN POMO Č
OBČINSKI ORGANI
župan,
podžupan,
občinska uprava.
- komisija za ocenjevanje škode
P - 2 Seznam odgovornih oseb za izvajanje Z1R v občini
- 8 Seznam občinskih komisij za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
l. ORGANI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE
- poveljnik CZ občine,.
namestnik poveljnika CZ občine,
štab CZ občine,
- poverjeniki CZ.
P -1A Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ In Ohmski štab CZ (OŠCZ)PNIca
ENOTE IN SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE OBČINE
- enota za tehnično reševanje in izvidovanje,
ekipe za prvo pomoč,
služba za podporo,
P - 6 C Seznam članov službe za podporo
P - 6 B Seznam članov tehnično reševalne enote in pogodbenih organizacij za Teh. Reš.
P - 6 A Seznam članov enote za prvo pomoč
ENOTE TER SLUŽBE DRUŠTEV IN DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Prostovoljna gasilska društva,
Taborniki in skavti
- Kinološko društvo
RK in Karitas
P - 3 Seznam gasilskih društev
P - 4 Seznam humanitarnih organizacij in odgovornih oseb v humanitarnih organizaMjah
JAVNE SLUŽBE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V OBČINI
Zdravstveni dom Postojna -Zdravstvena postaja Pivka.
Osnovna šola Pivka,
Osnovna šola Košana,
Lekarna Postojna - enota Pivka
Eektro Sežana nadzomišNo Pivka
VURS - Območni urad Postojna
POGODBENIKI
P - 24 Seznam zdravstvenih domov, lokam
P -5A Seznam gradbenih organRadj in organizacij za vzdrževanje in izgradnjo infrastrukture
P -5 Seznam organizacij za izvajanje komunalnih storitev
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4.2 MATERIAL,NO — TEHNIČNA SREDSTVA ZA
IZVAJANJE NAČRTA
Za izvajan e načrta se uporabljajo materialna tehnična sredstva ki jih imajo: občina, društva in
javne službe za zaščito, reševanje n pomoč er gospodarske družbe in druge organizacije,
vključene v sistem zaščite in reševanja.
Materialno-tehnična sredstva sestavi ajoi
- zaščitno-reševalna oprema in orode (sredstva za osebno in skupinsko zaščito, sredstva za
nastanitev 'prebivalcev, oprema vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih potrebujejo
strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci).
- sredstva pomoči (živila, pltna voda, zdravila in dnigi predmeti oziroma sredstva, ki so
namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu).
V kolikor občina Pivka ne razpolaga z zadostnimi viri materialno-tehničnih sredstev glede na
posledice potresa, poveljnik CZ ali župan zaprosita za pomoč sosednje občine Postojno, Ilirsko
Bistrico, Cerknico, Loško dolino, Divačo ter štab CZ za notranjsko regijo.
Za sredstva pomoči kot so živila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se brezplačno
razdelijo ogroženim prebivalcem se načrtuje, da jih bodo zbrale humanitarne organizacije, s
pitno vodo pa oskrbovala gasilska društva.
P - 21 Pregled materialnih sredstev CZ
P - 17 Pregled sredstev iz popisa

4.3 PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA ZA
IZVAJANJE NAČRTA
Stroške v zvezi z delovanjem občinskih enot Civilne zaščite zagotavlja občina. Finančna
sredstva so načrtovana za
stroške operativnega delovanja (povračila stroškov za aktivirane pripadnike v štabu CZ,
v enotah CZ in silah za ZRP),
materialne stroške (prevozne stroške. storitve in stroške za angažirano mehanizacija in
delovno stroje,...)
razpoložljiva finančna sredstva za intervencije
— za večja finančna sredstva po potrebi odloča župan oziroma občinski svet
v primeru rušilnega potresa bi stroški presegli zmožnosti občinskega proračuna in bi 9h
morala zagotoviti država
D - 8 Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
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5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN
ALARMIRANJA

5.1 OPAZOVANJE POTRESNE AKTNNOSTI
Opazovanje potresne aktivnosti ni v občinski pristojnosti, to na območju RS Izvaja Agencija RS
za okolje - Urad za seizmologijo s stainlin spremljanjem in proučevanjem potresne aktivnosti.
V občini ni potresnih opazovalnic.

5.2 IZVAJANJE OBVEŠČANJA PRISTOJNIH
ORGANOV IN JAVNOSTI OB POTRESU
5.2.1 Obveščanje pristojnih organov
Na podlagi obvestila iz Urada za seizmologu° Center za obveščanje RS (CORS) obvesti vse
pristojne državne in druge organe, med drugim tudi Regijski center za obveščanje (ReCO) na
območju katerega se je zgodil potres. V našem odmera je to ReCO Postojna.
ReCO na st. 112 o potresu (lahko) obvestijo tudl očividci oziroma prizadeti občani, pripadniki
CZ, odpadniki policije, gasilci itd.
Na podlagi obvestil ReCO Postojna o močnejšem potresu (od V. - Vlil. stopnje po EMS in več)
obvesti:
poveljnika CZ občine oziroma njegovega damestnika,
Zupana občine oziroma drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb •za ZRP
v občini.
Občina ob potresu, ki povzroči materialni in drugo škodo objavi posebno telefonsko številko, na
kateri lahko občani dobijo informacije o potresu, napotke ter kako naj ravnajo in sami sporočajo
o posledicah nesreče. Telefonske številke informacijskega centra se TAKOJ objavijo preko
Radia 94 in drugih medijev v kolikorje seveda to mogoče.
Opazovanje posledic oz, stanja po potresu po naseljih se izvaja preko OŠCZ predvsem pa
preko poverjenikov za• CZ. Komunikacija s poverjeniki na terenu poteka preko GSM-ov ali po
telefonskih zvezah, če to ni mogoče (npr. zaradi izpada elektrike) pa preko sistema ZARE,
kurirji, ipd.
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Shema 2. Potek opazovanja In obveščanja

P - 2 Seznam odgovornih oseb za izvajanje ZIR v občini

5.2.2 Informiranje pristojnih organov
ReCO Postojna na podlagi obvesti[ iz CORS ali neposredno iz prizadetega območja o potresu
obvesti naslednje občinske orane in javne zavode:
župana oziroma podžupana ki da prvo informacijo oziroma oceno stanja po potresu;
poveljnika CZ obEne in njegovega namestnika,
direktotrca občinske uprave;
Kovod Postojna,
Elektro Primorska, Enota Sežana.
Obveščanje drugih izvajalcev nalog ZRP ReCO izvaja po naročilih iz štaba CZ. ki vodi oziroma
koordinira potek in izvajanje aktivnosti ZRP
Za sprotno informiranje organov v občini Pivka in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja in
pomoči o stanju in razmerah na pizadelem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja
zaščite in reševanja ter odpravljanja posledic potresa skrbi poveljnik CZ z članom OŠCZ za
stike z javnostjo ob pornoči strokovne službe občine_
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V ta namen:
- V dogovoru z županom poveljnik CZ (ah informacijski pooblaščenec) posreduje v
Reco Postojna podatke o prvih posledicah potresa na tel. št. 112, nato pa čimbolj
natančno pisno pripravi prvo poročilo iz katerega mora biti razvidna; ocena obsega
posledic potresa, število poškodovanih, porušenih ali delno porušenih objektov z
njihovo lokacijo, podatki o mo ebitnih ruševinah. žrtvah, poškodovanih, o motnjah In
poškodbi infrastrukture, ter morebitnih verižnih nesrečah.
Pripravlja in objavlja informacije za obveščanje javnosti preko lokalnih medijev
Radio 94 kamor po dogovoru periodično pošilja pisne informacije in navodila za
prebivalce.
Član OSCZ za stike z javnostjo skupaj z občinsko strokovno sluto, no dogovoru z
poveljnikom CZ in županom organizira novinarske konference in v soglasju z vodjo
intervencije organizira vodenje novinarjev po sektorjih, kjer se Izvaja reševanje.
Za sprotno obveščanje in informiranje izvajalcev nalog ZRP je odgovoren župan. Operativno
pa to nalogo prevzame poveljnik CZ občine Obveščanje poteka na več nivojih. Prvi je preko
ReCO, dnini je neposredno med poveljnikom CZ in vodjo intervencije. Pri tem uporabljamo
sistem zvez, ki je zanesljiv in v danem trenutku najučinkovitejši. To je sistem zvez ZARE za
katerega delovanje lahko aktiviramo enoto za zveze. Po potrebi lahko aktiviramo tudi kurirske
službe, radio amaterje In druge. Če je• možno se lahko uporablja tudi telefoni, GSM elektronska
pošta, fax in druga sredstva za posredovanje informacij, odvisno od potreb in možnost ki so
na razpolago.
Poveljnik CZ občine in člani OŠCZ v primeru močnejšega ali rušilnega potresa ne čakajo
na poziv, ampak se takoj zglasijo v občini Pivka, kjer je njihovo mobilizacijsko zbirališče
in prostori za delo OŠCZ z potrebnimi službami.

5.2.3 Obveš čanje prebivalcev na prizadetem območju
Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju o izvajanju nalog• zaščite, reševanja in
ine v skladu s svojimi
pomoči R občinske pristojnosti je odgovoren župan in poveljnik CZ obč
inskl
organi
in
službe,
ki
vodijo
in
izvajajo
naloge
zaščite, reševanja in
pristojnostmi, Obč
ine,
zdravstvena,
socialna in druge
č
pomoči (župan, strokovni delavci DR, Poveljnik CZ ob
imbolj
neposreden
stik
in
redno
komunikacijo
s prebivalci, da
službe) morajo vzpostaviti č
itve.
dosežejo ustrezen nivo zaupanja in pravilno Odzivnost na njihove odloč
Prebivalce se obvešča predvsem o:
pretečih nevarnostih,
razmerah na prizadetem območju,
nevamosah za ljudi, premoženje in okolje,
tem. kaj se dogaja s poškodovanimi,
predvidenem trajanju težavnega položaja.
tem, kakšno pomoč lahko pdčakujejo in kdaj bo prispela,
načinu izvajanja osebne in vzajemne zaščite,
načinu sodelovanja z lokalnimi oblastmi pri odpravljanju posledic,
tem, kje lahko dobijo dodatne informacije,
drugem.
Na najbolj prizadetih območjih (potresno varnih stavbah, šotorih all bivalnih zabojnikih) bomo
organizirali informacijske centre, kjer bi se združevale dejavnosti socialnih služb, hum nitame
organizacije, poizvedovalne službe, službe za zaščito in reševanje ter druge službe avnega
pomena. Informativni centri imajo še posebej pomembno vlogo in naloge v prvih dneh po
potresu, ko še niso urejene bivalne razmere in, ko je zaradi pretrganih komunikacij
onemogočen pretok informacij in preskrbe.
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Način obveščanja se določi glede na okoliščine in trenutne možnosti. Izbran mora biti
takq, da je zagotovljena obveščenost vseh, ki jim je obvestilo namenjena.
Načini obveščanja so lahko različni, odvisno od trenutnih možnosti. Ti na čini so:
obveščanje s pomočjo radia, televIzije in drugih medijev;
obveščanje preko elektronskih siren;
obveščanje s plakati, letaki ali dopisi;
- obveščanje s kurirji;
organizacija lokalnih informacijskih centrov, ki redno posredujejo informacije itd.
V primeru grozeče nevarnost se odločimo za alarmiranje prebivalstva s sireno (glej navodilo o
alarmiranju, 0-2).
Odločitev o obveščanju in alarmiranju sprejme •župan oziroma poveljnik CZ občine.
P - 9 Seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo
P - 9a Pregled sredstev javnega obveščanja, preko katerih se obvešča ogroženo prebNalsNo
in druga javnost
D - 1 Opomnik za delo poveljnika, namestnika poveljnika in poverjenikov za CZ
D - 2 Navodilo za obveščanje, opozarjanje in alarmiranje
D - 3 Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
D - 7 Navodilo prebivalcem za ravnanje pred, med in po potresu

5.2.4 Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje širše javnost o izvajan u nalog zaščite. reševanja in pomoči M občinske
pristojnosti sta odgovorna župan in poveljnik Cl v skladu s svojimi pristojnostmi.
Obveščanje javnost ob nesrečah poteka v medijih. ki so po 25 členu zakona •o
list RS, št. 1 0/06 - UPB1 in 47(12) in zakona o varstvu pred
medijihKJr.
naravnimi n drugimi nesrečami dolžni na zahtevo pristojnih organov. javnih podjeKI
in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zveM z resno
ogroženostjo Kajenja, zdravja ah premoženja ljudi, kulturne in naravne dedišOne
ter varnosti države.
V takih primerih se sporočilo najprej Pošlje na ReCO, ki po svoji knijI takoj poskrbi za objavo
pri:
- Slovenski tiskovni agencij].
Radiu Slovenija L in It. program,
- Televizija Slovenija,
Lokalnim radijskim in televizijskim postajam ( Radio 94 Postojna), Kabelska TV
Pivka
Na območju občine ni lokalne radijske postaje, zato se za posredovanje obvestil javnost, le ta posredujejo lokalnim radijskim postajam, ki pokrivajo območje občine.
V primeru, da je aktiviran državni načrt. je obveščanje širše javnost v pristojnosti države.

5.2.5 Alarmiranje
Glede na posledice potresa, ki so jasno vidne, alarmiranje ob potresu ni potrebno.

OBČINA PIVKA -Načrt laščitC
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV
6./

AKTIVIRANJE ORGANOV VODENJA IN
STROKOVNIH SLUŽB

Po obvesPlu in prvih poročilih o posledicah močnejšega oziroma rušilnega potresa, poveljnik ali
namestnik povebn ka CZ občine oceni nastalo situao Predvidi možen razvoj dogodkov ter
glede na zahteve prizadetosti občine sprejrne odločitev o aldivirarpu organov, pristojnih za
Oper-Ovne strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči na občinski ravni in o uporabi sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
•
Glede na oceno in možen razvoj dogodkov poveljnik CZ o tem takoj obvesti župana občine in
sp odloči o aldiviranju:
Štaba CZ občine.
enot CZ in služb CZ,
poverjenikov CZ,
potrebne strokovne službe občine
če oceni, da občinske sile in sredstva ne zadoščajo, zaprosi za pomoč sosednje občine in
regija.
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6.2 AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

obveshlo ReCO
povegemkov

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

VZPOSTAVITEV
PRIPRAVLJENOSTI
SIL ZA ZRP

Poveljnik OZ obene

PRESOJA ZAHTEV
PRIZADERH NASELIJ

Poveljnik CZ
obene OŠCZ

Poveljnik CZ občine
DA

odredba a
poveljnik CZ

opemtivni načrt

POZIVANJE SIL ZRP

.Jr
NAPOTITEV SIL ZA ZRP
NA ZBIRALIŠČE
PRIZADETEGA OBMOČJA

Poveljnik CZ občino
OŠCZ

.Jr
DOLOČITEV DELOVIŠČ
IZDAJA DELOVNIH NALOG
POSAMEZNIM ENOTAM ZRP

Poveljnik CZ, OSCZ

Jr
OSKRBA S L ZA ZRP
NTS, tehtana)
poročila z
ogroženih območij

Poveljnik CZ
zba za podporo
sil za ZRP

IJ

,

SPREMLJANJE DELOVANJA
SIL ZA ZRP

Slutba za Ptialaorth
obalna, pogodbeniki
Vodje sil ZRP
Vodja Inbervenclia
Poverjeniki CZ
Poveljnik CZ občine

Sheme 3: Aktiviranje $il za zaščito in reševanje
O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in p0M0č odloča v skladu z nastalo
situacijo poveljnik CZ občine ali njegov namestnik.

OBČNA PIVKA — Načrt
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Poveljnik CZ občine Pivka ali njegov namestnik sprejrne sklep o aktiviranju članov
občinskega štaba.

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Prostovoljno sile

RdeD

Pokava° šile

Javne službe
občinskega pomena

Slovenska Karitas

L

clvlina zaščita

TEHNIČNO
REŠEVANJE
-ekipa za izvidovanje
-oddelek za
teh. reševanje

Pogodbeniki
Gasilske enote
PGD Košana
PGD Zagorje
PGD Pivka
PGD Palčje
Taborniki
Skavti
Kinološko društvo

SLUŽBE ZA
PODPORO
- ekipa za oskrbo
- ekipa za zveze
- ekipa za
PRVA POMOČ
- ekipa prve POMOČi

Shema 4: Pregled sil za zaščito, reševanje in pomot v občini

Aktiviranje sil za zaščKo, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z Dokumenti o pozivanju in
aktiviranju pripadnikov, enot in služb CZ. Podlaga za aktiviranje je odredba poveljnika CZ.
Pripadnike enot in služb CZ poziva služba za podporo OŠCZ. Občina ureja vse zadeve glede
nadomestil plač in povračil stroškov. ki jih imajo odpadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ
oziroma pri zaščiti in reševanju.
Seznam enot in mobilPacijski pozivi ECZ 5 za vse pripadnike CZ , •ki so organizirani na ravni
občine so v občinskih prostorih Kolodvorska 5, 6257 Pivka.
P - 2 Seznam poveljnika CZ, namestnika poveljnika CZ in članov Olacinskega štaba CZ
P - 2 Seznam odgovornih oseb za izvajanje ZIR v občini
P -6 Seznam članov službe za podporo
P - 6a Seznam članov tehnično reševalne enote
P - 6 Seznam članov enote za prvo pomoč
P - 12 Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev
P - 10 Vzorec delovnega naloga
P - 12a Pregled zbirališč enot in služb Chelne zaščite v občini Pivka
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Pregled gasilskih enot s seznami krajev, ki jih pokrivajo
P -3
P-4
Pregled enot in služb društev ter drugih nevladnih organizacij
P-5
Pregled zavodov in drugih organizacij, vključenih v sistem ZRP
P - Sa Pregled gospodarskih družb, vključenih v sistem ZRP po pogodbi
P.Pregled enot CZ
P-9
Seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo
P - 10 Vzorec delovne0 naloga
P - 10a Obrazci za ocenjevanje poškodovanos5 objektov
P - 1) Lokacija logističnega centra za zbiranje pomoči
P - 12 Pregled mobilizacijskih zbirališč občinskih sil ZRP
P - 17 Pregled vozil in gradbenih strojev iz popisa
P -21 Pregled opreme CZ
P - 22 Seznam agregatov za oskrbo z električno energijo

6.3 ZAGOTAVLJANJE POMO ČI V MATERIALNIH IN
FINANČNIH SREDSTVIH
Za potrebna materialna sredstva kot so specialna oprema in druga zaščitna in reševalna
oprema pd odpravljanju posledic potresa, ki jih občina nima, poveljnik CZ zaprosi poveljnika
CZ za notranjsko regijo. Župan zaprosi za finančna Sredstva.
Materialna pomoč za katero zaprosi občina pd zaščiti' in reševanju ter odpravljanju posledic
potresa lahko obsega:
pomoč za gradbeno mehanaacijo (avto dvigala), elektro agregati, nakladalci,
naprave za prečiščevanje vode,
pomoč v sredstvih za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez strehe nad
glavo (šotori in kamp oprema),
pomoč za reševanje in zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in
pomoč pri zagotavljanju specialne zaščitne in reševalne opremo, ki je potrebna
glede na posledice potresa.
Sosednje ob6ne Ilirska Bistrica, Postojna. Divača Loška dolina in Cerknica se v zagotavljanje
pomoči vključujejo le na področju izvajanja zaščitnih in reševalnih akt6nosti,
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE

7.1 ORGANI IN NJIHOVE NALOGE
Zaščite reševanje in pomoč (ZRP) se organizira in izvaja kot enoten sistem na občinski ravni.
Organi na območju občine pri izvajanju ZRP ob potresu opravljajo naslednje naloge:
ŽUPAN IN STROKOVNE SLUŽBE OBCINE
spremlja izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče ter nudi
potrebno pomoč,
spremlja nevamosfi ter zagotavlja obveščanje in alarmiranje prebivalstva o dodatnih
pretečih nevarnostih,
skupaj s poveljnikom CZ določa prioritete glede popravila infra strukture, ter v zvezi
s tem odpravi ustrezne načrte,
opravlja upravne in •strokovne naloge zaščite. reševanja in pomoči •esvoje
Pristojno*
zagotavlja informadjsko in logistično podporo organom vodenja na občinski ravni,
zagotavlja pogoje za delo poveljniku CZ občine In OSCI
zagotavlja logistično podporo pri delovanju občinskih sil za zaščito, reševanje in
pomoč ter občinske komisIje za ocenjevanje škode
zagotavlja potrebne načrte o obstoječi infrastruldud in posameznih objektih za
potrebe zaščite. reševanja in sanacije,
po potrebi iz posameznih področij zagotavlja ustrezne strokovnjake in potrebna
sredstva,
organizira info. točke za dajanje napotkov glede ravnanja v zvezi z zaščito,
reševanjem, nudenjem pomog in nastanitvi ter oskrbi prebivalstva,
opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti,
občinska uprava in njene strokovne službe izvajajo servisiranje organov vodenja po
nalogu župana, poveljnika CZ oziroma vodje uprave .
POVELJNIK CZ OBČINE PIVKA
sodeluje z županom ter občinsko upravo, vodjo intervencije in regijskim poveljnikom
CZ
osmega dejavnost za zašNto. reševanje in pomoč,
predlaga in odreja zašNtne ukrepe,
odloča o aktiviranju sil za zaščito. reševanje In pomoč In potrebni zunanji pomoči,
vodi operativno-strokovno dejavnost Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč na območju občine,
obvešča poveljnika CZ regije o posledicah in stanju na prizadetem območb,
posreduje mu potrebe po pomoči ter daje mnenja in predloge v zvezi z rašči o,
reševanjem, pomočjo in odpravljanjem posledic nesreče,
daje navodila in nadzoruje izvajanje nalog — spremfja stanje na prizadetem
območju,
usmerja dejavnost za zagotavljanje osnovnih •pogojev za življenje na prizadetem
obmoNu,
za posamezne intervencije lahko določi vodjo intervencije oziroma ga lahko
zamenja,
med vodenjem ZRP mora poveljnik CZ upoštevati ter izvajati pooblastila in naloge,
ki mu jih določajo predpisi s področja ZRP in drug predpisi s področja poklicnega
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dela in varnosti pri delu, občinski načrt ZR in poobtasfila ter naloge, za katere ga je
d svojih pristojnosti pooblastil župan.
Posebna pooblastila:
Poveljnik CZ ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščIte, reševanja in pomoči prepove
dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja nesreče ter odredi:
umik ljudi, •živali in premoženja iz ogroženega območja,
prepove vstop v stanovanje ali drugi prostor,
odstranitev ovir za reševanje, ki onemogočajo uspešno intenienoijo,
uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb ali posebnih
sredstev ZRP,
- obvezno sodelovanje občanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi
in sredstvi,
uporabo tujega zemljišča,
porušitev objekta oziroma posek drevja.

-

Poveljnik CZ občine lahko za vodenje posameznih intervencij ZiR določi vodjo intervencije
Poveljnik CZ občine je za svoje delo odgovoren županu.

• OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE PIVKA
nudi poveljniku CZ občine strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, reševanja in
pomoči,
spremlja izvajanje posameznih dejavnosti zaščite in reševanja, pripravlja načrte in
navodila za pomoč vodji intervencije za reševanje in odpravo posledic,
sodeluje z občinsko upravo,
zagotavlja Informacijsko podporo,
zagotavlja logisfično podporo občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč in po
potrebi širše,
sodeluje z štabi sosednjih občin in regijskim štabom CZ,
opravljanje ostalih administrativnih in finančnih zadev.
POVERJENIKI ZA CZ
spremljajo razmere in opozarjajo na nevamoStl.
obvešča o nadrejene o posledicah in stanju po naravnih nesrečah,
usmerja zvajanja vzajemne in osebne zaščite,
uskiajejo zaščitne ukrepe in organdirajo Izvajanja ZRP v skladu z odločitvami
nadrejenih:
sodeluje o z vodo intervencije;
nudijo pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali območij:
obveščajo in vzdržujejo druge stike z organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči;
opravljajo druge naloge glede na možnost
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DRUŠTVA IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE
Nevladne organizacije in društva, katerih de avnost je pomembna za zaščito, reševanje in
pomoč izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije zaščite, reševanja in
pomoči na podlagi odločitve poveljnika Cl
RDEČI KRIŽ, Območno združenje Postojna — Pivka opravlja naloge nudenja prve
pomoči, oskrbe ogroženih. Poškodovani in oboleth, spremljanje in oskrbo
evakuiranega prebivalstva ter usposabljanje bolničarjev za nudenje prve pomoči,
KARITAS, Župnijska Karitas Pivka, Košana, Smiliel ter Zagode in Trnje
opravljajo naloge oskrbe ogroženih, poškodovanih in obolelih ter spremljanje in
oskrbo evakuiranega prebivalstva,
Taborniki In skavti zagotavljajo postavljanje šotorišč in urejanje zasilnih prebivališč
in po potrebi nudijo pomoč pri osIzrbi prtzadetih.
Radio amaterji organizirajo in zagotavljajo dopolnilni sistem radijskih zvez za
potrebe ZRP, lahko sodelujejo tudi pri obveščanju širše javnosti.
Kinološko društvo — pomoč pri iskanju poškodovanih iz ruševin
člani PGD, ki nrso operativni člani javne gasilske službe se •vldjučujejo v opravljanje
nalog pomoči pri zaščiti premoženja, namestitvah.
JAVNE SLUŽBE
Vse javne službe so dolžne sodelovat pn ZRP na področjih, N jih tudi sicer pokrivajo.
Javna gasilska služba občine Pivka obsega naloge gašenja in reševanja ob
požarih, preventivne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in reševanja
ob poplavah ter drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine
Pivka. Javno gasilsko službo opravljajo štiri PGD, ki imajo sedez v občini Pivka,
status društva v javnem interesu in določen požarni okoliš, ob pomoči GZ
Postojna in PGD Postojna.
- Zdravstvena postaja Pivka opravlja naloge na področju zdravstvenega varstva
ljudi, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, nudenja NMP, zdravniške
pomoči in transporta ranjenih. Ob večjem kleveti poškodovanih ji pod njihovim
vodstvom pomagajo pri triaži in nudenju prve pomoči bolničarji ekip PP.
Center za socialno delo Postojna opravlja naloge nudenja psiho-socialne
pomoči ogroženemu prebivalstvu, pomoč pri sprejemanju in nastanitvi
evakuiranih.
- KOMUS PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE D.O.O. POSTOJNA
opravlja gradbena dela, pogrebna dejavnost in cestne storitve.
- VURS — območna enota Postojna in Veterinarska ambulanta Postojna
opravlja naloge veterinarske pomoči obolelim in poškodovanim Živam ter
organizacijo ocRoza kadavrov.
- Policijska postaja Postojna, Policijska pisarna Pivka vzpostavlja javni red in
mir
- LEKARNA Pivka zagotavlja zdravila in sanitetni material

GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE
te organizacije župan s sklepom in pogodbeno vključi v sistem ZRP in na tej podlagi
jih poveljnik CZ vključi v reševanje (pogodbena podjetja sodelujejo pri
odstranjevanju in odvažanju rusevin in drugih materialov, podjetja za prevoz oseb
sodelujejo pri evakuaciji, nastanitvene organizacije pa zagotavljajo začasno
nastanitev prizadetim prebivalcem).
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ENOTE CZ
Enote za prvo pomoč zagotavljajo:
dajanje prve pomoči in sodelovanje pri negi poškodovancev;
_
izvajanje blaže;
sodelovanje pri izvajanju higienskih-epidemioloških ukrepov.
Tehnično reševalne enote izvajajo:
- odkrivanje in reševanje zasutih v ruševinah;
reševanje iz ogroženosti objektov:
sodelovanje pd odstranjevanju ovir pri urejanju zasilnih poti in prehodov ter pri
popravilu komunalne infrastrukture;
urejanje lokacij za začasno nastanitev;
Služba za podPoro izvajajo:
sodelovanje pr zagotavljanju nastanitve in oskrbe pripadnikov CZ ter drugih sil ZRP s
hrano, vodo in drugimi potrebščinami;
zagotavljanje informacijske podpore;
opravljanje kunrske službe;
zagotavljanje prevozov moštev in drugih uslug;
opravljanje adminisb-afivno tehničnih in drugih del za organe, ki vodijo ZRP;
sodelovan e pn evakuaciji, začasni nastanitvi in oskrbi ogroženega prebivalstva;
sodelovan e pri razdeljevanju pomoči.
Občinski logistični center zagotavlja,
zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči;
skladiščenje in razdeljevanje opreme za ZRP pristojnim štabom, enotam in službam
CZ.

7.2 OPERATIVNO VODENJE
Vodenje sll za ZRP je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po
tem zakonu se varstvo pred naravnimi In drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten
sistem na lokalni, regionalni in državni ravni.
Dejavnosti za ZRP na območju občine operativno vodi poveljnik CZ obEne, ki mu prl
sprejemanju odločitev strokovno pomagajo člani štaba CZ občine. če je potres prizadel več
občin v regiji, dejavnost ZRP skupnega pomena organizira in vodi poveljnik CZ regije. Ob
večjem potresu, ki prizadene Obilo* dveh ali več regij, v skladu s svati pristojnostmi in
odločitvami Vlade RS dejavnosti ZRP organizira in vod poveljnik CZ RS.
Za vodenje posameznih intervenclj za Zaščito, reševanje in pomoč, lahko poveljnik CZ občine
določi vodjo intervencije, kl usmerja del vseh vključenih sil v reševanje. Štab CZ občine mora
ob potresu čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na prizadetem območju, oceniti predvideni
razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z zagotovitvijo nujne pomoči, nato pa se
osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, kar
zajema določitev prednostnih nalog glede na razpoložljive človeške in materialne vire, možne
operativne rešitve in Izvedbe zahtevnejših nalog ter nos Ice koordinacije.
Stab CZ Obalne Pivka ob nesreči organizira svoje delo na sedežu občine Plvka,
Kolodvorska cesta 5r 6257 Pivka.
Logisfično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza,
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja štab CZ s
službami za podporo.
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Vodja Intervencije vodi intervencijo z obstoječimi oz. razpologivinni silami in sredstvi. Vodi In
koordinira aktRnosti vseh reševalnih in drugih sestavov ZRP, ki pndejo na območje
interv
. encije.
Če začeta intervencija zahteva dodatne sile In sredstva iz sistema zaščite in reševanja, jih
vodja intervencije zahteva od poveljnika CZ Občine. PGD Košana, PGD Palfie, PGD Zagode
in PGD Pivka morajo po aktiviranju CZ svoje aktivnost', uskladiti s poveljnikom oziroma štabom
CZ Občine Pivka.
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OPERA11VNO VODENJE ZRP

ŽUPAN

OBČINSKI SVET

POVELJNIK CZ
OBČINE OŠCZ

OBČINSKE
SLUŽBE

VODJA
INTERVENCIJE

OVERJENizi z
CZ

VODSTVO
INTERVENCIJE

OPERATIVNE
ENOTE

po potrebi

shema s: Prikaz operativnega vodenja ZRE
7.3 ORGANIZACIJA ZVEZ
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči (tu gre v prvi trma za vodenje
intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcij) se praviloma uporablja sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja ZARE in ZARE + (naprej ZARE) in sistem osebnega pozivanja.
Komunikadjska središča tega sistema so v centrih za obveščanje, prek katerih se zagotavlja
povezovanje uporabnikov med seboj. Radijske zveze za potrebe operative med reševalci na
kraju nesreče se načeloma odvbajo na• kanalu, ki ga določi ReCO Postojna (sistem ZARE).
V primeru rušilnega potresa je velika verjetnost, da pride tudi do izpada sistema ZARE, ki pa
ga je možno v zelo kratkem času spet vzpostaviti in sicer z postavitvijo mobilnega repetitorta v
bližini ogroženega območja. Komunikacije na ogroženem terenu pa lahko potekajo brez
repetitorjev — preko sinnpleks kanalov. Za povezavo s centrom pa se lahko uporabi mobilno
postajo R avtomobila Izpostave URSZR Postojna, ki se lahko odpelje na lokacijo od koder je
omogočen sprejem iz terena in zveza z ReCO
Pri operativnem vodenju dejavnosti za ZRP se uporabljajo kot sredstva zver
radrjake zveze v sistemu ZIR (ti. sistem zvez ZA-RE),
kurirji,
telefaks,
internet - eteldronska pošta,
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— telefon,
mobitel,
pomožne zveze radio amaterjev
P -7 Radijski imenik štaba in enot CZ
D -4 Navodilo za uporabo radijskih zvez
P - 19 Imenik uporabnikov telefonskih zvez in mobilnih telefonov

PEČNAKELIER
CH05

(NAINUIX.XirX1,( [4+4

UHF

rlf

VHF
UHF
Page:

VHF
UHF
Pager

ZEMON OCS 502n
RECO POSTIJNA
lx
f

NANJ
H 2r, :

ZIDOVNIIC
Pager

snema 6: repatih:Irska povezava sistema ZARE v Notranjski regi
Dodeljeni simplex CH v primeru izvoza na intervencijo In dežurstva vgasilskem domu za
operativne potrebe:
CH 39
GO na območju občine Pivka
CH 41
GD na območju občine Postojna
sistemu ZARE Nmplex ali semicluplex
Uporabo dodatnih operativnih kanalov v
(repetitorskTCH) na zahtevo vodje Intervencije all poveljnika CZ odobri ReCO Postojna.
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

8.1 UKREPI ZAŠČITE IN REŠEVANJA
8.1.1 Obseg ukrepov in naloge ZRP po potresu
Ukrepi In naloge ZRP po potresu obsegajo vse tiste aktivnosti, ki so potrebne za preprečitev
nastajanja sekundamih posledic nesreče, odpravo posledic nesreče, za zagotovitev osnovnih
pogojev za žrnjenje in za trajno obnovo prizadetega območja. Osnovni pogoji za življenje so
zagotovljeni. ko je zagotovljena nastanitev prebivalcev, ko je prebivalstvo oskrbljeno s pitno
vodo, hrano, zdravili in električno energijo.
Prav tako je treba ugotoviti stanje komunalne infrastrukture in takoj začeti popravilo električnih
napeaav in transformatorjev, telefonskega omrežja, vodovodov in plinovodov, pa tudi
energetskih objektov, ki so zaradi potresa nehali deiovari. Ugotiivifii je treba stanje prometnic
ter oNstiti ruševine z ulic, podpreti ali popraviti poškodovane mostove in urediti obvoze.
Poskrbeti je potrebno za oskrbo živali in zagotoviti nujno živinsko krmo ter poskrbet za zaščito
kulturne dediščine.
Štab CZ občine analizira posledice potresa, presodi situacijo in pripravi predloge ukrepov, ki
jih izda poveljnik CZ občine tF ne smejo blti nižji od izdanih s strani regijskega oziroma
poveljnika CZ RS)V kolikor so posledice tolikšne, da zahtevajo ukrepanje se aktivirajo potrebne sile ZRP občine
in izvajajo:
tehnično reševalne ukrepe.
evakuacijo,
sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev,
radiološko, -kemično In biološko zaščito
zaščito kulturne dedišbne.
nujna medicinska in PP
Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov je v pristojnosti obNne V kolikor občina s svojimi silami
in sredstvi ne more izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč Sosednje občine, regijo oz.
državo.
8.1.1.1 Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Takoj po potresu je pomembno, da se Mrnprej ugotovi, koliko je poškodovanih zgradb, M .3h je
z enostavnimi ukrepi možno hitro sanirat ali ojačat, koliko zgradb je porušenih ali taka močno
poškodovanih, da jih ni mogoče popraviti in koliko prebiralcem je potrebno zagotoviti začasno
prebivahšče.
Pri obravnavi zgradb, ki predstavljajo varstvo kulturne dediščine je potrebno dosledno
upoštevati zahteve pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine.
Zaradi učinkovitega ukrepanja po potresu je treba čimprej Izdelati oceno poškodovanosti in
uporabnosti zgradb. Za to mora biti na razpolago zadostno število strokovno usposobljenih
ekip, ki se organNirajo v okvir dedne.
Njen namen je, zagotoviti kar najhitrejšo oceno potrebne pomoči ter opozoriti prebivalce na
nevarnosti, ki jih predstavljajo poškodovane zgradbe. Zgradbe se na podlagi pregleda, ki ga
opravijo omenjene strokovne ekipe razvrstijo na:
— uporabne,
— začasno neuporabne, ki Jih je potres poškodoval v tolikšni med, da bi jih utegnil
močnejši naknadni potresni sunek porušiti,
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neuporabne, ki jih je potres poškodoval v tolikšni meri,• da jih ni več mogoče SaniratiVstop vanje je treba prepovedati oziroma onemogočiti.
Občine morajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter naselij in graditvi objektov upoštevati:
določitev in ureditev lokacij za postavitev zasilnih prebivališč.
določitev in ureditev lokacijo odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih
materialov,
določitev odtagališč posebnih odpadkov.
določitev lokacije za evakuirance,
določitev zbirnega mesta za predbolnišnično triažo.
določitev površin za pokop večjega števila umrlih ljudi in poginulih živali.
Pri tem imajo prednost zgradbe. katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in
pomoč. To so predvsem zdravstveni dom, gasilska domova, premostitveni objekti na
Boka klasikove>

Opit stanja

liklk porabe ribi

k kradi >klik
Okat Je, rasen na Oliniečk
nikannost
pestenj Oklatena kot nesna, varen za uporabo.

—i> začasna neuporaben

Obkkl. ki gnIe potres tako >Alkovo). k k ga
utegne
rkierieki nakiteni popovski sunek bil Slayee
cletalleno korakat. Sotler se s lak intenziven°
brdek dokončne kens kanja.
h srn ono
Vstop le dovogen le na laske °Okornost in
Ramo za bekona omejeno otekel>

objekt

neikOration obleki

Obisk je rele kik kake k. rieskja okamnet
delne ali >Opalne norkine. Takoj je Ozko rogolvvri
rake:kin olike Vkop brez posebnega
boknotlita k strogo PrepDVedarl Oznak ne
~ni obveznega okno-

komunikacijah, energetski objekti, infrastrukturni objekti in drugo.
Občina Pivka s svojimi enotam CZ tako] Po Potrese začne iriajati zaščitna ukrepe in poroča o
lzvrsenih ukrepih poveljniku CZ Notranjske regije.
Preprečiti je potrebno nadaljn a Senja, do katerih lahka pride zaradi naknadnih potresnih
sunkov. Na podlagi ugotovitev e potrebno čim prej tzdelab načrt za:
nujna rušenja:
odstranitev nevarnosti porušitve nestabilnih zidov s podpiranjem;
zmanjšanje ali odstran tev težkih obtežb, ki predstavljajo nevarnost;
vgrajevanje vezi, podpornih zidov, zaščite plazišč, udorov ipd.
P - 5a Pregled gospodarskih družb in drugih organizacij, vključenih v sistem ZRP
P - 15,16 Pregled lokacij za začasna bivališča v občini
P - 26 Pregled odlagališč za odpadni gradbeni in drugi material
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OCENITEV

Vpračalnik za oceno
poškodovanost

Komisija za ocenjevanje
poškodovanosb objektov

OBJEKTOV IN NJIHOVE
UPORABNOSTI

OBJEKTI SO
POŠKODOVANI IN
NEVARNI

Komise za oceno
poškodovanosti
objektov

Emdenca neuporabnih
objektov

PRIMARNA
ODGOVORNOST

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

RUŠENJE NEUPORABNIH
OBJEKTOV,
ZAVAROVAN E OBJEKTOV,
KI OGROŽAJO OKOLICO

ODSTRANJEVANJE RUŠEVIN,
NUJNA POPRAVILA MOSTOV.
UREJANJE OBVOZOV.
VAROVANJE NEVARNIH
OBMOČIJ

Pregled lokacij
začasnih bivališč

DOLOČANJE LOKACIJ IN
POSTAVITEV ZACASNIH
PREBIVAUŠC

NUJNA POPRAVILA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE IN
SANACIJA STAVB

DaLočrTEV LOKACIJ ZA
ODLAGANJE RUŠEVIN IN
DRUGEGA MATERIALA

Shema 7 Gradbeni in drugi Lelin Eni

Župan,
Poveljnik CZ občine

4-

Župan,
Pristojni za gradbene
zadeve

Organi, pristojni za ceste
in grodbeništvo, pogodi

Poveljnik CZ občine,
Taborniki. Skavti

OrganI, pristojni za cies e
in gradbeništvo

Štab CZ občine, Občinski
oddelek za okolje In
prostor

ukrep po potresu
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8.1.1.2 Evakuacija
Evakuacija prebivalcev po potresu se izvede v primeru, ko je v poškodovanih objeldih
ogroženo nadaljnje bivanje prebivalcev. Štab CZ preko razpoložljivih sredstev javnega
obveščanja objavi lokacije zbirališč za evakulrance
Prebivalci se ob potresu praviloma ne evakuirajo daleč z območja. N ga je prizadel potres. Če
te le mogoče, moramo urediti nastanitvene zmogljivosti za udi na prizadetem območju, čim
Nižje njihovim domovom. To so predvsem igrišča, parki.
V največji meri je odločitev za premikanje prebNalstva od porušenih domov odvisna od letnega
časa, vremenskih razmer ter od dejanskih posledic rušilnega potresa na stavbe, ki so sicer
predvidene za izvajanje oskrbe (šole, kuhinje, objekti ustanov, itd.). Zato bo ta odločitev
sprejeta glede na nastale razmere.
Poskrbeti je potrebno tudi za evakuirance brez lastnega prevoza napr. z manjšimi kombiji all
manjšimi avtobusi. Za prevozna sredstva poskrbi prevoznik AVRIGO in EDO TOURS. Lahko
pa se v prevoz, v kolikor situacija dopušča, vključi tudi pogodbenik MEDITRANS. Prevoze
izvajala tudi Osnovni šob s šolskima kombijema in pa fizične osebe ali privatniki. ki razpolagajo
s kombiji.
Število potrebnih prevoznih sredstev ni možno načrtovali, saj bi bilo odvisno od števila
Zaradi vodenja evidence je potrebno
prizadebh ljudi, prevoznosti cest zaradi ruševin
poskrbeti za popise evakuirancev. Popise lahko vodijo poverjeniki za CZ.
Ljudi, ki se evakuirajo sami in neorganizirano ni mogoče popisati. Tako se jih preko medijev
pozove, da sporočijo lokacijo svoje nastanitve v informacijski center Pivka, ki bo takrat deloval.
Prebivalce, ki bi se evakuiralo, bi se namestilo v staro telovadnico OŠ Pivka. Športno dvorano
Skala, telovadnico OŠ Košana, večnamenski prostor vrtca Vetmica in vojašnico Stanislava
Požarja. Sledi evidenca popisa.
Prav tako moramo poskrbeli za nastanitvene zmogljivosti (hleve) za živino, čim bližje
lastnikom domovom.
Na podlagi petega odstavka 61. člana Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
občana, na območje katere so prebivalci evakuirani, krije stroške v zvezi z njihovo nastanitvijo
in oskrbo ter izobraževanjem, s tem, da ji da a nadomestilo stroškov država oziroma lista
obč na, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih krili, če do &valeta* ne bi prišlo_

38
OBČINA PIVKA —Načrt zaščite in reševanja ob potresu (september 2016)

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

JAVNA OBJAVA LOKACIJ
EVAKUACIJSKIH ZBIRALIŠČ

Poveljnik CZ občina

PRIPRAVA NA EVAKUACIJO
- DAJANJE NAVODIL

Poveljnik CZ Občane

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Sporočilo za javnost

I

4
ORGANIZACIJA EVAKUACIJE
PREBIVALCEV

Odredba poveljnika
CZ Občine

r
Informac1ska pisarna

PoveljnIk CZ občine

4
USMERJANJE PROMETA,
VZDRŽEVANJE REDA
EVIDENTIRANJE
PREBIVALCEV

SPREJEM IN OSKRBA

Policijska postaja
PostOjna

Strokovna služba občine

Štab CZ Občine

Shema B Potek evakuacija
P -14 Evakuacijska zbirališča
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8.1.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Sprejem in oskrba evakuiranih prebivalcev se izvede na osnovi njihovih želja in možnosti
samo-nastanitve (v la tnih objektih, ki zadovoljujejo nastanitev, pri sorodnikih ali znancih ...)
predvsem pa čim bližje nasehj oziromb objektov Iz katerih so se evakuirali.
Sprejem in oskrba ogroženih ter evakuiranih prebivalcev obsega:
- urejanje SPrelemallsc za evakuirane prebivalce.
urejanje začasnih prebivališč če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte
oziroma bivalnike, v nujnih primedh pa v šotore),
nastanitev prebivalstva,
oskrba z najnujnejšimi potrebščinami, ter
zbiranje in razdeljevanje humanit rne pomoči
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Obrazci= ocenjevanje
objektov

NE

Dovoljenje za postavitev izda MORE

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ZBIRANJE PODATKOV O
OBČANIH BREZ ŠTRENE

Poveljnik CZ občine

ODLOČANJE
O ZAČASNI
NASTANITVI

DA

POSTAVITEV ZAČASNIH
BIVALIŠČ

4
Načrt delovanja
nastanitvene enot

Evidenca ogroženih
prebivaicev

ORGANIZIRANJE OSKRBE V
NASTANITVENIH ENOTAH

ZBIRANJE IN
RAZDEL EVANJE
HUMANITARNE POMOČI
SPREMLJANJE PRESKRBE Z
ŽIVLJENJSKMI
POTREBŠČINAMI

Poveljnik CZ občine

tv-

Poveljnik CZ občine,
Službe za podporo CZ

Vodstva nastanitvenih
enot,
Službe za podporo CZ

Postojne • službe
socialnega varstva,
humanitarne organizacije

Pristojni organi s
področja preskrbe

Shema 9 Sprejem in oskrba ogroženih prebN atv
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P - 15 Pregled objektov, v katerih bo možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
P - 23 Pregled objektov javne prehrane in njihovih zmogljivosti
P - 4 Seznam humanitarnih organizacij in odgovornih oseb v humanitarnih organizacijah
13.1.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Ob potresu obstaja nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se hrano
nevarne snovi. Zato lahko Ode do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Na Celotnem
področju občine lastniki in upravljavci, ki posedujejo nevarne snovi poostrijo nadzor nad
nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi.
Nadzor izvajajo prebivald in upravljavd objektov v katerih se skladHOje in uporabljajo
nevarne snovi. Pozornost je potrebno namenili predvsem iztekanju kuignega olja in naftnih
derivatov v gospodinjstvih, zato morajo imetniki cistern poostriti nadzor nad njihovim
stanjem ter preprečiti iztekanje naftnih derivatov v kanalizacijo ali On) podtalnico. V zvezi s
teni poveljnik CZ občine izda posebno obvestilo za prebivalce,
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

Obvesbio
nevamiomi

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
PREGLED VIROV
NEVARNIH SNOVI

PRIMARNA
ODGOVORNOST
Upravljavec, občani
Poverjeniki CV

Vsak, ki opazi nevarnost
upravrjaMe

NEVARNOST NESREČE Z
NEVARNIMI SNOVMI
DA

Obvestilo

Delovni nalog

Poročilo o intervenciji

OBVEŠČANJE O
NEVARSNOT1H,
POVEZANIH Z NEVARNIMI
SNOVMI

IZVAJANJE ZAŠČITNIH
UKREPOV

ZAKLJUČEK INTERVENCIJE

Poveljnik CZ občine.
ReGO lr CoRS

Gasilske enote, enota
za RKB pekontaminacčo

Vodja intervene

Snema 10 Postopek za odpravo ogrotenosti zaradi nevarmh snovi
RKB-zaščita, obsega,
evidentiranje virov tveganja zaradi nevarnih snovi,
izvidovanje nevarnih snovi•v okolju (detekcija, identifikacija, dozimePija,
preprostejše anallze),
ugotavljan e in označevanje meja kontaminiranih območij,
- ugotavrian e prenehanja radiološke in kemijske nevarnosti,
jemanje vzorcev za analize M preiskave,
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— usmadanje, uslaa °vanje in izvajanje čaš tnega ukrepa,
—dekontaminacija Išjr11 in opreme.

P - 3 Pregled gasilskih enot•s seznami krajev, ki jih pokrivajo
P - 6 Pregled ene, CZ
P - 34 Orogied nahajairso novamin snovi
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8.1.1.5 Zaščita kulturne dediščine
Po potresu je pomembno zavarovati in čimprej ugotoviti škodo na kulturni dediščini ter izvesti
ukrepe za preprečitev nadaljnjega propadanja
Izvajajo jo strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ugotavljajo škodo, izvajajo
ukrepe za preprečevanje nadaljnjega propadanja, koordinirajo in nadzirajo reševanja kulturne
dediščine.
Pri reševanju kulturne dediščine sodelujejo skrbniki po potrebi sodelujejo tudi enote CZ in
druge sila za zaščito, reševanje in pomoč.
PRIMARNA
ODGOVORNOST

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Zapisniki Poškodovane
kulturne dediščine

Ustanove s področja
varstva k d.

PREGLED STANJA
KULTURNE DEDIŠČINE

DOKUMENTIRANJE
POŠKODB

Zapisniki

Ustanove s področja varstva
kultume dediščine
DA

ODLOČANJE O
TAKOJŠNJIH ZAŠČITNIH
UKREPIH

Obvestilo

ZVEDBA VARNOSTNIH DEL
VAROVANJE, PODPIRANJE,
ZAPIRANJE. EVAKUACIJA)

NUJNA KONZERVATORS
DELA

stanove s področja varstva
sulturne dediščine

l

Strokovne ekipe ustanov s
področja varstva kulturne
dediščine

Strokovne konservatorske
ekipe

Shema 11 Ukrepi za varovanje kulturne dechšeine
P

Pregled kulturne dediščine
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8.1 NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMO ČI
8.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
Na podlagi 16. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS; štev.:
51/06 — UPB in 97110) mora vsakdo osebi, kije vživlenjski nevarnosti ali ji preti nevamost za
zdravje, priskočil na pomoč, če s tem ne ogro-zi svojega življenja ali zdravja. če posameznik ni
zmožen nuditi pomoč , mora o tem takoj obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za
obveščanje ah na drug način poskrbeti za pomoč.
Vsakdo, ki osebi v življenjski ah zdravstveni nevarnosti ne more pomagat mora prijavo
bolezni, poškodbe ali nesreče posredovati na Re CO Postojna na telefonsko slavilko 112.
V okviru prve pomoči se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanje zdravja
ljudi na prizadetem območju. To so predvsem:
prva zdravstvena pomoč medicinskega osebja na terenu ali v ambulanti;
sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih;
prva pomoč, ki jo nudijo ekipe prve pomoči CZ;
pomoč pri blaži,
prevoz lažje poškodovanih in obolelih;
nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo bolnice;
oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo;
izvajanje higienskih in protiepidemičnih ukrepov, ki jih izvajajo različne ekipe pristojnih
zavodov za zdravstveno varstvo.
Nujno medicinsko pomoč nudi zdravstveno osebje Zdravstvene postaje Pivka, če pa je število
poškodovanih večje, kot ga lahko to osebje obvlada, se aNivirajo člani ekipe prve pomoči.
Manjše poškodbe bi si pdzadeti prebivalci oskrbeli v olcviru osebne in vzajemne zaščite. Prvo
pomoč na terenu bi izvajali člani ekipe pive pomoči pri RKS; Območno združenje Postojna Pivka , katere bi bile aktivirane v pdmen( večjega števila poškodovanih. Te enote bi izvajale
Mažo poškodovančev, ki bi jih nato predale v oskrbo zdravstvenim delavcem.
Za težje poškodovane ljudi ob potresu, nujno medicinsko pomoč zagotavljajo Zdravstveni dom
Postojna in reševalna postaja, ki s svojo reševalno službo na kraju nesreče oskrbi
poškodovane ter jih po potrebi odvaža v bolnišnico Ljubljana. Izolo, Novo Gorico, Valdoltro.
Ostari pripadniki Civilne zašNte, ki niso usposobljeni bolničarji, pa izvajajo prenose
poškodovanih na dogovorjena mesta za oskrbo_ V primeru najdbe poškodovanega katerega
življenjske funkcije so ogrožene, pa nemudoma pokličejo bolničarja, člana ekipe NMP ali
zdravnika
Primerno zbirno mesto. kjer bi se lahko izvajala predboinišnična triaža je na športnem igrišču
Pivka In špodnem igrišču Košana. Obe sta oddaljeni od visokih zgradb.
V kolikor (oltar:ha ne bi prostorsko zadoščale zaradi velikega števila poškodovanih prebivalcev,
bi prišla v postav lokacija tržnice v Pivki In drugih večjih asfalfiranih površin v Pivki, glede na
odločitve ŠTABA CZ in razmere na terenu.
Predbolnišnična triaža bi se izvajala v večjih šotorih, ki bi jih zagotavljali tabornik( skavti,
Slovenska vojska.
Štab CZ oziroma elan štaba, ki je zadolžen na področje prve medicinske pomoči ureja s
pristojnimi zdravstvenimi službami napotitve in sprejeme v zdravstvenih ustanovah.
či v
Štab CZ občine spremlja izvajanje nujne medicinske pomoči ter sprejema zahteve po pomo
silah in sredstvih na ogroženih območjih.
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V skladu z dotočili 3. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil ze zaščito,
reševanje in pomoč (Ur. list RS, štete 92/07, 54109, 23/11 in 27/16) organizirajo občine, ki
imajo od 5.000 do 10.000 prebivalcev najmanj eno ekipo prve pomoči.
Občina Pivka ima dve ekipi prve pomoči organizirane v dogovoru z RKS, Območnim
združenjem Postojna - Pivka.

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Prijave poškodovancev,
reševalcev, občanov

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
ZBIRANJE PODATKOV O
POŠKODOVANIH

AKTIVIRAN E NUJNE
MEDICINSKE POMOČI V ZD
PIVKA

PREVERJANJE STANJA NA
TERENU

PRIMARNA
ODGOVORNOST
OSCZ
Poveneniki za CZ

Poveljnik CZ občine
Vodstva ZD

OBCZ
Povenendo za CZ

NE

ODLOČANJE O
AKTMRANJU
DODATNIH SIL

Poveljnik CZ občine
DA

Načrt aktivirala

AKTIVIRANJE OBČINSKIH EKIP
ZA NUJNO MED. POMOČ

obča strok sl.
sl CZ za podporo

NUDENJE NUJNE MEDICINSKE
POMORI POŠKODOVANIM

Zdravstvena služba
Ekipo CZ za prvo
pomoč

PREVOZI NUJNIH PRIMEROV V I
BOLNIŠNICO

Zdravstvena služba.
Ekipe CZ za prvo
pomoč

Shema 12 Polak nudenja prve pomoči
P - 6 Pregled -enot CZ - ekip nujne medicinske pomoči v obeini
P - 24 pregled zdravstvenih domov in postaj
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8.2.2 Psihološka pomoč
Za potres sta značilni nenadnost in silovitost. Ob potresu ljudje doživijo stres in potrebujejo
psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob potresu preživelim nudijo različni strokovnjaki, kot so
psihologi, terapevti in duhovniki.
Ob potresu, v katerem je večje število ljudi ranjenih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi
duhovno pomoč. ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja
ljudi, udeleženih v potresu.
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
obvestila o prizadetih

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ZBIRANJE INFORMACIJ O
PSIHOLOŠKEM STANJU
PRIZADETEGA
PREBIVALSTVA

Štab CZ občine
Poveljniki za CZ

Poveljnik CZ občine

AKTIVIRANJE PSIHOLOGA

NE
ODLOČANJE O
NUDENJU
PSIHOLOŠKE
POMOČI

Poveljnik CZ. psiholog
DA

DOLOČITEV NUDENJA
POMOČI

Psiholog

NUDENJE PSIHOLOŠKE
POMOČI NA TERENU

Psiholog,
druge strokovne službe

Shema 13: nudenje psihološke pomoči prizadetim prebivalcem
D - 6 Navodilo

Bo
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8.2.3 Prva veterinarska pomoč
Veterinarska pomoč obsega zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na
prizadetem območju ter nudenje prve veterinarske ponloči poškodovanim in obolelim živalim.
Odreja se zasilni zakol poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in Izvaja se druge
higienske in protiepidemijske ukrepe v skladu z na črtom VURS za postopanje ob naravnih in
drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki enot CZ občine ter lastniki Mvali_
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Obvestila

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
ZBIRANJE PODATKOV O
POSLEDICAH NA ŽIVALIH

ZAKOL POŠKODOVANIH
ŽIVALI

VETERINARSKA OCENA
ZDRAVSTVENE SITUACIJE

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Občinski štab CZ
Poverjenikl za CZ

Strokovne službe klavnlce

Veterinarska služba

NE
ODLOČANJE O
PREVENTIVNIH IN
DRUGIH UKREPIH

Poveljnik CZ občne,
Veterinarska služba
DA

ODSTRANJEVANJE IN
POKOP ŽIVALSKIH
KADAVROV TER DRUGI
SANACIJSKI UKREPI

Veterinarska higienska
služba,
Komunala

POOSTREN NADZORNAD
ŽIVILI čb/ALSKEGA IZVORA

Veterinarska služba

SPREMLJANJE
EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

Veterinarska služba

rp -40.40A Seznam veterinarskih postaj in veterinarjev
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Prvo veterinarsko pomoč po potresu zagotavlja Veterinarska ambulanta. Ta pomoč obsega:
zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih,
veterinarsko oceno zdravstvene situacije,
dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim In obolelim živalim,
zasilni zakol poškodovanih žival,
sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel,
izvajanje druglh higienskih in protiepidemljskih ukrepov.
Pri izvajanju nalog jim po svojih zmožnostih pomaga OšC2 Pivka — slan OšCZ za področje
veterine sodeluje z dežurnim inspeldogem UVHVVR.
Poginule živali bi odvažalo v kaflerijo KOTO v Ljubljani_
Površina za pokop poginulih živali na območju občine je določena v prostorskih aktih.
Uporabljena bi bila le v primeru, da kafileri a KOTO v Ljubljani ne zmore uničenja poginulih
živali.
V primeru naravne ali druge nesreče je potrebne Poskrbeti tudi za primernega izvajalca za
zasilni zakol poškodovanih živali.

P - 35 Pregled lokacij za pokop živalskih kadavrov
P — 40 Pregled veterinarsklh organizarti

8.2.4 Reševanje iz poškodovanih zgradb
Po rušilnem potresu, ko pride do večjih ruševin, obsta a nevarnost, da so poleg matedalnih
sredstev pod njimi zasuti tiudje. V takih primerih novel nik CZ občine takoj aktivira občinske
tehnično-reševene enote Civilne zaščite (če občinske ne zadoščajo, na pomoč pokliče tudi
sosednje občine, regijske oz. državne sile), ki začnejo z organiziranim reševanjem iz ruševin. V
sestavi teh enot po potrebi delujejo tudi ekipe kinologov z reševalnimi psi, gorska reševalna
služba, jamarska reševalna služba, policija. ter gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo, ki
so pogodbeno vključena v sistem ZRP. Pri izvajanju teh nalog lahko sodelujejo tudi druge
Slovenske vojske.
Ljudje, ki so zasuti v ruševinah, so najpogosteje telesno poškodovani ali potrebujejo psihološt(o
pomoč.
Reševanje g ruševin mora potekati neprekinjeno. podnevi in ponoči, dokler niso rešeni vsi
zasuti. Organgactio reševanja g ruševin vodi in usmerja poveljnik CZ občine Pivka s štabom,
pri čemer mu nudi pomoč član štaba CZ za tehnično reševanje.
Za reševanje ljudi v ruševinah so ključne prve ure po potresu. Poveljnik CZ mora po oceni
stanja, ki kaže na zasute ljudi v ruševinah, takoj zahtevati aktiviranje ustreznega števila ekip za
iskanje zasufih v ruševinah z geofoni in s psi.
Ravno tako z odredbo aktivira gradbene stroje, ki jim je na podlagI 25. člena Zakona o Varstvu '
pred naravnimi in drugim nesrečami (Ur. list RS, štev.: 51/06 In 97/10) določena materialna
dolžnost
Tehnično reševanje obsega:
- Iskanje zasutih ljudi v ruševinah z geofitini in drugimi tehničnimi sredstvi
oziroma s psi za iskanje v ruševinah;
Reševanje
ljudi in premoženja g ogroženih In poškodovanih objektov, rusertn in
zemeljskih plazov:
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Utgevanje in graditev protipoplavnih nagpov v času ko grozi neposredna
nevarnost poplav ali ob poplavah ter izvajanje drugih gradbeno tehničnih del za
varstvo pred poplavami;
Odstranjevanje ovir na cestah, urejanju zasilnih pob in prehodov ter pomoč pri
popravilu korn nalne Infrastrukture
Urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev;
Utrjevanje (podpiranje, ojačanje, odranje) poškodovanih objektov:
Odstranjevanje ruševin in objektov, ki jim grozi porušitev:
&deloven e p i sanaciji posledic nesreč z nevamimi snovmi v naravnem okolju;
Sodelovan e pri graditvi sanitamo-higienskffi objektov;
Reševanje na vodi in iz vode
P brk Pregled gospodarskih družb, vključenih v sistem ZRP po pogodbi
P - 6 Pregled enot CZ
P - 26 Pregled deponij za ruševine

OBČINA PIVKA —Načrt
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DOKUMENTACIJA
POSTOPKI
Obrazci o poškodovanih
Objektih

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
ZBIRANJE PODATKOV°
POŠKODOVANIH IN
PORUŠENIH OBJEKTIH
OCENITEV STANJA O ZASUTIH
V RUŠEVINAH

ODLOČANJE O UKREPIH ZA
ZAŠČITO IN REŠEVANJE

VANJE ZASUTIH V
RUŠEVINAH
ŠEVANJE IZ VLSOICITH
ZGRADB
Pregled tehnično —
reševalnih enot civilna
zate te,
Pregled pooblaščenih
gradbenih Organizacij po
regijah

PRIMARNA
ODGOVORNOST
Poverjeniki za CZ,
ŠCZ
OŠCZ
Komisije za ocenjevanje
poškodovanosti in uporabnosti
Objeldov
Poveljnik CZ občine

Občinske oz, državne
tehnično reševalne enote,
14_
Gradbene organtzaeše
Občinske oz državne
tehnično reševalne note,
Gasilci

MENTOS(' ANIT VODNI II IN
DRUGIH OVIR TER
ZAVAROVANJE PREHODOV

Regijske oz. drčavne
tehnično reševalne enote,
Gradbene organIzacrie

RUŠENJE OBJEK01 V, KI
GROZIJO S PORUši rVIJO

Občinske oz dršavne
tehnično rečevalne enote,
Gradbene organizacije

ODPIRANJE IN PODPIRANJE
POŠKODOVANIH OBJEKIOV

Občinske oz državne
tehnično reševalne enote.
Gradbene organizacije

OBVEŠČANJE O STANJU IN
UKREPEI

Gradbene organGacije,
Tehnično reševalne enote

Shema IST Pregled postopkov za reševanje G ruševin

Občina Pivka oziroma Civilna zaščita občine Pivka mora imeti glede na število prebivalcev in
možno stopnjo intenzitete potresa v skladu s prvo alineo prvega odstavka 5, člena Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomot (Ur, list RS,
štev: 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) najmanj eno ekipo za iskanje zasutih v ruševinah in eno
ekipo za reševanje.
Vse podatke o poškodovanih In porušenih objektih bo zbiral štab CZ občine Pivka preko
poverjenikov ari drugih razpoložljivih virov.
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Poškodovanost in uporabnost objektov bi po potresu ocenjevale Komisije za ocenjevanje
škode na objektih.

8.2.5 Gašenje in reševanje ob požarih
Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:
preprečevanje nastanka požarov,
preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi.
gašenje požarov ter
reSevanje ob požarih in eksplozijah.
Ob močnejšem fn rušilnem potresu lahko pride tudi do požarov. Naloge gašenja In reševanja
ob požarih izvajajo gasilske enote. Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju drugih nalog
zaščite in reševanja, še posebej pri reševanju Iz visokih zgradb, reševanje ob prometnih
nesrečah, pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri
oskrbi s pano in sanitarno vodo.

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

OBVEŠČANJE O
POŽARIH

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Občani,
Poverjeniki za CZ,
Policija

NE

ODLOČAN E O UPORABI
GASILSKIH ENOT

Poveljnik CZ občine

DA
Pregled prostovoljnih
gasilskih društev (PGD)

ORGANIZIRANJE IN
VODENJE GASILSKIH
INTERVENCIJ

Pregled avtomobilskih
lestev za gašenje in
reševanje iz visokih
zgradb

SODELOVANJE PRI
RAZNIH OBLIKAH
REŠEVANJA

PREVENTIVNO
SPREMLJANJE STANJA
POŽARNE

Vodje gasilskih enot
Vodja intervencije

Gasilske enote

Gasilske enote

aaakti požarov

FP — 3. 3A Pregled gasilskih enot s seznami krajev, ki jih ~vajo
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8.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje o novnih pegojev za življenje ob potresu obsega:
'» nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi
potrebšcin mi,
nujno ždra stveno oskrbo ljudi in živali,
zagotavl mre delovanja nujne komunalne infrastrukture,
oskrbo z el ktrično energijo,
zagotavl an e nujnih prometnih povezav.
zagotavl an e in zaščito nujne živinske krme ter
zasčito kult me dediščine.
Za izvajanje nalog na pOdroRu zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadoRene javne
službe in druge organizacije s področja infrastrukture ter pristojni poveljniki Civilne zaščite.
8.27 Ukrepi za zagotovitev pitne vode
Ob močnejših in rušilnih potresih obstaja velika nevarnost, da pride do onesnaženja pitne
vode. Da bi prepreRli morebitne okužbe poveljnik CZ občine takoj po močnejšem potresu
odredi ugotavljanje kakovosti pitne vode na ogroženem območju. V ta namen aktivira
Komunale ki vzame vzorce in jih odda v analizo Zavodu za zdravstveno varstvo N. Gorica ali
Koper. če obstaja sum, da je voda oporečna, o tem obvestimo prebivalce že pred pridobitvijo
rezultatov analiz. Sicer pa prebivalstvo sproti obveščamo o ugotovitvah. če je voda oporečna,
jih obveščamo tudi, pod kakšnimi pogoji in za kakšne namene jo prebivalci lahko uporabljajo.
V primeru onesnaženja je nujno potrebno prebivalstvu zagotoviti vsaj minimalne količine pitne
vode od drugod. Predvidoma bi jo dovažali z gasilskimi cisternami.
P - 5 Pregled javnih zavodov in drugih organizacij, vključenih v sistem ZRP
P - ga Pregled sredstev javnega obveščanja, preko katerih se obvešča ogroženo prebivalstvo
in druga javnost
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DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
.ZAHTEVEK ZA ANALIZO
' PITNE VODE

ZBIRANJE PODATKOV O
STANJU PITNE VODE

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Poveljnik CZ občine

Komunala Pivka. Postojna

NE
ODLOČANJE O
NADALJNJIH
UKREPIH

Poveljnik CZ občine

DA
OBVEŠČANJE
PREBIVALSTVA Z NAVODILI
MOŽNOSTI IN NAČINU
UPORABE PITNE VODE

Predstavnik za stike z
javnostjo

DOVOZ PITNE VODE S
CISTERNAMI IN V
STEKLENICAH

Gasilska društva v Občini
godbeniki

SPROTNO OBVEŠ ČANJE
PREBIVALSTVA ti) STANJU
PITNE VODE

Predstavnik za stike z
javnostjo

Shema 17: Potek aktivi:mali za zagolattljaHe mine vode
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9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
9.1 Navodila prebivalcem za ravnanje po potresu
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
OBVEŠČANJE PREBIVALCEV O
POSLEDICAH IN RAZMERAH NA
PRIZADETEM OBMOČJU

Navodilo
prebivalcem

USMERJANJE OSEBNE IN
VZAJEMNE ZAŠČITE (objava
posebne tel. številke)

ORGANIZIRANJE INFORMATIVNEGA
CENTRA

[

POMOČ POSEBNO OGROZENI
SKUPINAM PREBIVALCEV

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Poveljnik CZ občine

Občinske svetovalne,
službe, poverjeniki za CZ

Poveljnik CZ občine

Pristojne službe za
socialno varstvo,
Humanitame org.

ii
Poročila

SPREMLJANJE SOCIALNIH RAZMER
NA PRIZADETEM OBMOČJU

Pristojne službe za
socialno varstvo

Shema 18 Potek aktivnosti za zmanjšanje oz blažitev posledic nesreče
INavodila prebivalcem za ravnanje pred med in po potresu
V skladu z 70. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami obsegata osebna
in vzajemna zaščita vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic potresa na
njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. Za organiziranje razvijanje in
usmedanje osebne in vzajemne zaščite skrbi občina. Poveljnik CZ glede na situacijo opredeli
način izvedbe osebne in vzajemne zaščite, ki obsega:
Obvešcanje prebivalcev, kako ravnati po potresu;
Nudenje strokovne pomoči;
Spremljanje razrner na terenu;
Organiziranje informacijskih centrov (po potrebi).
Za izvajanje teh aktivnosti se najprej angažirajo poverjeniki za CZ, nato lahko še službe za
socialno delo, humanitarne organizacije in po potrebi tudi informativni centri, v katerih se
organizira in izvaja dejavnost, ki prispeva k normahzadji razmer na prizadetem območju.
V •ta namen občina lahko organizira svetovalno službo, ki jo opravljajo prostovoljci, zlasti
psihologi, sociologi. socialni in zdravstveni delavci ter drugi strokovnjaki s področja zaščite in
reševanja.
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10 OCENJEVANJE VARNOSTI OBJEKTOV IN NASTALE ŠKODE
10.1 POTEK OCENJEVANJA Z VIDIKA VARNOSTI IN Z
VIDIKA NASTALE ŠKODE
V skladu z 36. členom Zakona o varstu pred naravnimi in drugimi nesrečami je• v pristojnosti
države ocenjevanje škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče.
Škode ne predstavij-o samo neposredna škoda (vrednost porušenih in poškodovanih objeldov,
opreme in drugih stvari), temveč tudi posredna (torej škoda, ki nastane zaradi zmanjšanega
obsega gospodarskih dejavnosti, proizvodnje In trgovine>.
Pobudo za začetek ocenjevanja škode po potresu lahko poda lokalna skupnost, gospodarska
družba, zavod ali druga organizacija oziroma ministrstvo, pristojno za dejavnost, v kateri je
škoda nastala, odločitev o tem p a sprejme URSZR.
URSZR določi območje, komisije in cenilce za ocenjevanje, rok za zaključek ocenjevanja ter
druga vprašanja, pomembna za celovito oceno neposredne škode skladno s predpisano
metodologijo.
•
Komisije za oceno škode najprm pripravilo prehodno oceno škode, ki je podlaga za odločanje o
pomoči prizadetim občinam pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo In pripravo sanacijskih
programov.
Za ocenjevanje Škode ob naravnih in drugih nesrečah Vlada RS imenuje državne in regijske
komisije za ocenjevanje škode. Na lokalni ravni je s strani župana imenovana Komisija za
ocenjevanje škode, ki je sestavljena izmed strokovnjakov po posameznih področjih.
Ocene škode, ki jih izdelajo komisije za ocenjevanje škode v lokalnih skupnost. pristojna
ministrstva, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na stvareh v državni lasti
oziroma jih predložijo oškodovanci neposredno, morajo potrditi regijske komisije za
ocenjevanje škode v regijah, na območjih, na katerih je škoda nastala, ter državna komisija
za ocenjevanje škode. Državna komisija po potrditvi škode tudi predlaga ukrepe za njeno
odpravo in sicer skladno s predpisi o odpravi posledic naravnih nesreč.
škodo po potresu, ki je nastala na objektih gospodarske javne infrastrukture državnega
pomena oziroma drugih stvareh v lasti dišave, ocenjujejo pristojna ministrstva oziroma
gospodarske družbe, zavodi In druge organizacije, kl na Podlagi koncesij in drva javnih
pooblastil upravljajo s temi stvarmi.
Občina obvešča prebivalce na prizadetem območju o poteku ocenjevanja poškodovanih
objektov in škode.
Leti so dolžni škodo prijaviti čim prej, •da bi komisije za oceno škode svoje delo opravile
nemoteno in v razumnem času. Dokončal seznam poškodovanih objektov se izdela na podlagi
prijav oškodovancev
Prijave škode se bodo sprejemale v sprejemni pisaml občine Pivka ali po telefonu št. 05/ 72 10
100. O morebitnih spremembah ali dodatnih možnost za prijavo škode in o roku, v katerem
bo potrebno škodo prijaviti. bodo občani dodatno obveščeni.
P - 10A Obrazci za ocenjevanje poškodovanosti objektov
P - 36 Prikaz odo-foto posnetkov naselij v občini z razdelitvijo večjih krajev na sektorje oz.
kareje
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11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV

RAZLAGA KRATIC IN OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V NAČRTU
CORS

Center za obveščanje Republike Slovenije

Civilna zaščita Republike Slovenije
Ekološki laboratorI z mobilno enoto
Evropska potresna lesNica
Gorska reševalna služba
Jamarska reševalna služba
----Občinski štab CZ
Regijski center za obveščanje
--Radiološka, kemijska in biološka zaščita
RS-RepublikaSlovenija
--ProstovoIno
gasilsko društvo
PGD
URSZR---Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ZARE--- Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
ZIR ----ZaščIta in reševanje
--Zaščita, reševanje in pomot
ZRP —
--- Mereallitancani-Siebergovo potresna lestvica
MS
--Evropska potresna leshnca

CZRS
ELME
EMS-GRS
JRS —
OSCZ
ReCO --

POJASNITEV POJMOV, UPORABLJENIH V NAČRTU
AKTIVIRANJE

pomem postopke in aktivnosti s katerimi se sile in sredstva za
zaščito, reševanje in pomoč vpokhčejo in organizirano vključijo v
zvajanje zaščite, reševanja in pomoči;

e nesreča, ki nastane zaradi delovanja ah sprostitve naravnih sil,
e kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za
nastanek naravne in druge nesreče;
e resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih
nesreč;
PREVENTIVNI UKREPI so vsi ukrepi. s katenrm se prepreči nevarnost nastanka nesreče,
oz. ukrepi se zmanjša škodljive posledice nesreče;
e prva oskrba poškodovancev in bolnikov, ki so zaradi naravne
NUJNA POMOC
ali druge nesreče v življenjski nevarnosti ari v nevarnosti za svoje
zdravje in se opravlja zunaj zdravstvenih ustanov. skupaj z
reševanjem na kraju samem;
Je celoštevilska, opisna lestvica in nima prave fizikalne podlage.
NTENZITETNA
Z intenzitetno lestvico skušamo ovrednotili vpliv potresa na
makroselzmIčna,
oblekle visoke in nizke gradnje, predmete, človeka in spremembe
otresna lestvica)
v naravi. Trenutno v svetu uporabljajo naslednje potresne
lesNice:
Mercalli-Cancani-Siebergavo potresno lestvico (MCS), ima
12 stopenj,
Modificimo Mercallijevo lestvico (MM), ima 12 stopenj,
Medvedev-Sponheuer.Karnikovo potresno lestvico (MSK),
ma 12 stopenj,
Evro/skif •otresnif lestvico EMS ,.inla 12 stopenj in
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Japonsko ractresnolesNicau (JMA), ima 7 stopenj.
Med prvimi štirimi potresnimi lestvicami (MCS, MM, MSK, 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 območij 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;
e• Instrumentalna skala, definirana z največjo amplitudo
RICHTERJEVA
POTRESNA LESTVICA seizmičnega registriranega vala na standardni razdalji od
epicentra in standardno potresno merilno aparaturo;
bsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali
RESEVANJE
zdravje je ogroženo, reševanje živali, Premoženja ter kulturne
dediščine pred posledicami naravne a5 druge nesreče;
SILE ZA ZAŠCITO,
so razpoložljive človeške zmogljivosti gospodarskih družb,
zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so
RESE-VANJE IN
namenjene zaščit reševanju in pomoči ob naravni ali drugi
POMOČ
nesreči;
so
živila, pitna voda, obNka, obutev, zdravla in drugi predmeti
SREDSTVA POMOČI
oziroma sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi
groženemu in prizadetemu prebivalstvu kot pomoč za lajšanje
posledic naravne ali druge nesreče;
bsegajo zaščitno ter reševalno oprema in orodje, zaklonisca in
SREDSTVA ZA
druge
zaščitne objekte, objekte in operno za usposabljanje,
zAščrro,
skladišča, prevozna sredstva, telekomunikacije in alarnme
REŠEVANJE IN
naprave ter material, ki se namensko uporablja za sagah,
POMOČ
reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen;
obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči;
SHODA
e pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne In druge
STOPNJA
nesreče
OGROŽENOS11
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV

12.1 PRILOGE
b
P - 1: Seznami odgovornih za ZRP : Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ in Občins
CZ (OBCZ)Pivka, poverjeniki
P - la: legijski štab CZ za Notranjsko
P 1C :Seznam oovenenikov
P - 2: seznam odgovornih oseb v občini
P - 3: pregled gasilskih enot
P - 4: pregled enot in sluzb drustev vključenih v ZRP
P - 5: pregled zavodov in drugih organizacij, vključenih v sistem ZRP
P - 5a: pregled gospodarskih družb, vključenih v sistem ZRP po pogodbi
P - 6, pregled enot CZ
P - 7: radijski imenik štaba in enot CZ
P - •8: seznam ob činskih komisij za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
P - 9: seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo
P - 9a: pregled sredstev javnega obveščanja
P - 10: vzorec delovnega naloga
P - 10a: obrazci za ocenjevanje poškodovanosti Objektov
P - 11: lokacija logističnega centra za zbiranje pomoči
P — „12 A: pregled mobilizacijskih zbirališč
P - 13: pregled območij, s katerih se izvaja evakuacija
P - 14: pregled evakuacijskih zbirališč
P - 15: pregled objektov za začasno nastanitev
P - 16: pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč
P - 17: pregled vozil in gradbene mehanizacije
P - 19 imenik uporabnikov telefonskih zvez in mobilnih telefonov
P - 21: pregled razpoložljive opreme CZ
P - 22: seznam agregatov za oskrbo z električno energijo
P - 23: pregled objeMov javne prehrane
P - 26: pregled deponij za ruševine
P - 27: pregled ogroženosti objektov in naseN
P - 28: ocena poškodovanosti stanovanjskih objektov
P - 29: ocena zasutih in brez strehe
P - 30: ocena plitvo, srednje in globoko zasutih
P - 31: ocena števila poškodovanih in smrtnih žrtev
P - 33: pregled kulturne dediščine
P - 34: pregled nahajališč nevarnih snovi
P - 35. pregled lokacij za pokop živalskih kadavrov
P - 36: prikaz orto-foto posnetkov naselij v Občini Pivka z razdelitvijo večjih krajev na kareje
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12.2 DODATKI
D-I: opomnik za delo poveljnika CZ, namestnika poveljnika in poverjenikov za CZ
0-2: navodilo za obveščanje, opozarjanje in alarmiranje
11-3: navodilo za organiziranje In vodenje informacijskega centra
D-4: navodilo za uporabo radijskih zvez
D-5. načrt dejavnosti URSZR Izpostava Postojna
D-6 navodilo za psihološko pomoč
navodilo prebivalcem za avnanje ob potresu
predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
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NAČRT ZIR OB POTRESU
V OBČINI PIVKA — SPREMINJANJE, DOPOLNJEVANJE
Zon
'
It.

'Datum altiriranja

Datum dopolnitve

pja

10.
II.

113,
19.
?0-
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