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1. ZNAČILNOSTI NESREČE
1.1 Uvod
Načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Osilnica je izdelan skladno z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo –UPB1,
57/10), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) ter Uredbo
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), Regijskim
načrtom zaščite in reševanja ob potresu na območju ljubljanske regije.
Potres je naravna nesreča, opredeljena kot seizmično valovanje tal in ki nastane ob nenadni
sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča.
Med tem ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo oblik, nastajajo ogromni pritiski.
Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni silovit potres, katerega
ne moremo napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, ki jo bo
povzročil, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko pojavi.

1.2 Potresna nevarnost v ljubljanski regiji in potresna nevarnost območja
Občine Osilnica
Stopnje potresne intenzitete glede na gostoto prebivalstva in razred potresne ogroženosti po občinah
ljubljanske regije so določene v posebni preglednici – evropska potresna lestvica EMS-98. Iz le-te je
razvidno, da Občina Osilnica spada v 3 razred ogroženosti oz. da je za naše območje določena VII.
stopnja intenzitete potresne nevarnosti po EMS.
Navedeno pa ne pomeni, da na nekem področju (konkretno na območju Občine Osilnica) ni potres
mogoč z učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvideva karta potresne intenzitete (spodaj) in ki prikazuje
stopnjo pričakovanih potresnih učinkov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo.

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

V VII. stopnjo po EMS tako spada celotno območje Občine Osilnica, ki obsega naselja: Belica,
Bezgovica, Bezgarji, Bosljiva Loka, Grintovec, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica,
Padovo, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič in Žurge.
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Na območju Občine Osilnica potresi niso tako pogosti.
V oceni ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje Občine Osilnica, ki je
pripravljena v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo -UPB1, 57/10) ter v skladu z določili Navodila o pripravi ocene
ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95), so podrobneje obdelane naravne in druge nesreče, ki
ogrožajo Občino Osilnica.

2. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
2.1 Opazovanje potresne aktivnosti
Opazovanje potresne aktivnosti na območju RS izvaja Agencija RS za okolje – Urad za seizmologijo
in geologijo s stalnim spremljanjem in proučevanjem potresne dejavnosti. K uspešnemu opazovanju
potresne dejavnosti pa lahko pripomore le dovolj gosto postavljena in kakovostno opremljena
državna mreža potresnih opazovalnic, ko je prikazano na spodnji sliki.

Slika 2: Karta lokacij državnega omrežja potresnih opazovalnic (Agencija RS za okolje, Urad za
seizmologijo in geologijo, 2010)

Državna mreža potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za spremljanje potresnih sunkov
in omogoča samodejno obveščanje javnosti s preliminarnimi opredelitvami osnovnih značilnosti
potresa najpozneje v desetih minutah po potresu.
Ob potresu intenzitete VI EMS ali višje stopnje vzpostavi ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo
lokalno mrežo prenosnih terenskih opazovalnic za spremljanje popotresnih sunkov.
Opazovanje potresne dejavnosti obsega spremljanje potresne dejavnosti na območju RS, strokovno
obdelavo in posredovanje podatkov seizmološkim službam sosednjih držav – Italiji (Trst, Rim),
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Hrvaški (Zagreb) in Avstriji (Dunaj), skrb za povezavo slovenskega alarmnega sistema s potresnimi
alarmnimi sistemi sosednjih držav, posredovanje podatkov seizmološkemu središču za Evropo in
Sredozemlje (EMCS-CSEM) in seizmološkemu središču v ZDA (NEIC) ter posredovanje podatkov in
analiz organom in službam, pristojnim za ukrepanje. Prve preverjene podatke o potresu na območju
RS lahko ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo pripravi v 15 minutah oz. najpozneje v eni uri po
potresu.
V konceptualnem smislu je državna mreža potresnih opazovalnic zastavljena tako, da omogoča
povezavo treh alarmnih sistemov – Slovenije, Italije in Avstrije. Pri tem ne gre le za izmenjavo
podatkov po elektronski pošti temveč za skupen alarmni sistem s sočasnim prenosom podatkov iz
državnih računalniških središč v vsa tri državna središča za obdelavo seizmoloških podatkov.

2.2 Obveščanje o potresu
ReCO Ljubljana je v primeru potresa lahko obveščen na dva načina:
- preko CORS
- od občanov na številko 112.
Prvo obvestilo o potresu, ki ga CORS posreduje v ReCO Ljubljana, vsebuje podatke o:
- času nastanka potresa,
- nadžarišču potresa,
- magnitudi potresa,
- preliminarno ocenjeni intenziteti potresa po evropski potresni lestvici EMS,
- območju, ki ga je prizadel potres,
V kolikor je ReCO prejel obvestilo od občana oziroma drugega prijavitelja, operater skuša pridobiti
čim več od spodaj naštetih podatkov:
- KAJ se je zgodilo (čim bolj natančne podatke o obliki in obsegu nesreče),
- KJE se je zgodilo (čim bolj natančne podatke o lokaciji dogodka),
- KAKŠNE so trenutne posledice potresa,
- DOSTOP do kraja nesreče (možne lokalne cestne zapore, neprevoznost cestišča,…),
- morebitna prisotnost nevarnih snovi,
- približno število poškodovanih in vrstah poškodb,
- potrebni pomoči,
- trenutne vremenske razmere na lokaciji dogodka,
- izvedeni ukrepi,
- koga je prijavitelj morda že obveščal,
- KDO sporoča (ime in priimek prijavitelja, naslov).

2.3 Obveščanje pristojnih organov in služb na regijski ravni
ReCO o potresu intenzitete VI ali višje stopnje po EMS na podlagi obvestila ARSO – Urada za
seizmologijo in geologijo oziroma CORS obvešča:
- pristojno postajo NMP,
- PU Ljubljana,
- CORS,
- vodjo Izpostave URSZR Ljubljana oziroma namestnika,
- poveljnika CZ za ljubljansko regijo, namestnico in člane regijskega štaba, po navodilih vodje
Izpostave,
- vodjo ReCO Ljubljana ali namestnika,
- župana prizadete občine,
- pristojnega regijskega gasilskega poveljnika, v primeru, da so aktivirane gasilske enote iz več
občin.
Obveščanje drugih pristojnih enot, služb, zavodov oz. dodatnih sil za ZRP se v ReCO Ljubljana
izvaja na podlagi odločitve vodje intervencije, vodje Izpostave Ljubljana ali namestnika, poveljnika CZ
za ljubljansko regijo ali namestnice.
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Če ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo ne pošlje informacij o potresu v 15 minutah oziroma
najpozneje v eni uri, podatki iz ReCO na prizadetem območju (podatki pridobljeni na podlagi obvestil
prebivalcev, pripadnikov CZ, itn.) pa kažejo na potres VIII ali višje stopnje, ReCO Ljubljana obvesti
CORS.
ReCO
Ljubljana

Pristojna
NMP

PU Ljubljana

CORS

Župan občine

Poveljnik CZ
občine ali
njegov
namestnik

Poveljnik
PGD Osilnica

Javni zavodi,
službe,
organizacije

Druge
pristojen
enote in
službe
(Območna
služba RK,
Center za
socialno
delo,…)

Pristojne
inšpekcijske
službe –
preko CORS
Slika 3: Shema obveščanja pristojnih organov ob potresu
ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo objavlja podatke o potresu in njegovih značilnostih na svoji
spletni strani www.arso.gov.si.
Po potresu občine takoj, ki je mogoče v ReCO na posebnih obrazcih poročajo o prvih posledicah
potresa, o njegovem obsegu, številu poškodovanih in mrtvih ljudi in živali, porušenih objektih,
poškodovani infrastrukturi ter o verižnih nesrečah, ki so nastale kot posledica potresa.
Za sprotno obveščanje organov lokalne skupnosti in izpostav, uprav oz. območnih enot ministrstev
na območju, ki ga je prizadel potres, ReCO Ljubljana posreduje dnevne in izredne informativne
biltene o stanju na prizadetem območju, ki jih pripravlja CORS, sprejetih ukrepih in izvajanju
aktivnosti ZRP.
ReCO o močnejšem potresu takoj obvesti župana, poveljnika CZ občine, v primeru nedosegljivosti
CZ pa njegovega namestnika. Poveljnik oziroma štab CZ zbira podatke o posledicah v občini prek
poveljnika CZ, aktiviranih enot CZ, PGD Osilnica in drugih virov, ter jih čim prej posreduje v ReCO
Ljubljana.
Za komuniciranje z ReCO skrbi poveljnik CZ oziroma njegov namestnik ali župan. Obveščanje
poteka prek telefonskih zvez in pozivnikov ter elektronske pošte, v primeru prekinitve telefonskih
zvez pa prek sistema radijskih zvez ZARE.

P - 12

Seznam odgovornih oseb ZRP v občini

2.3.1 Obveščanje prebivalstva na prizadetem območju
Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju mora biti usklajeno z obveščanjem splošne javnosti.
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Za obveščanje prebivalstva na prizadetem območju je zadolžena občina, in sicer župan, kot tudi
poveljnik CZ ali v primeru njegove odsotnosti namestnik CZ.
Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik CZ
občine,…) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje s prizadetimi prebivalci, da bi
dosegli čim boljše sodelovanje in si pridobili ustrezno zaupanje ljudi in odzivanje na odločitve.
V štabu CZ Občine Osilnica sta za stike z javnostjo zadolžena poveljnik in član Štaba CZ, ki je
odgovoren za informiranje. Te informacije se posredujejo prek javnih medijev in na druge krajevno
običajne načine.
Prebivalcem se podajo naslednje informacije:
- posledice potresa (materialna škoda, število poškodovanih, evakuiranih, mrtvih,
porušenih/deloma porušenih objektih),
- vplivu potresa na prebivalce in okolje,
- pomoči, ki jo lahko pričakujejo,
- ukrepih za omilitev posledic potresa,
- izvajanju osebne in vzajemne zaščite,
- sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
- o oceni poškodovanosti objektov in primernosti za bivanje.

2.3.2 Obveščanje splošne javnosti
Javnost mora biti o nesreči pravočasno in korektno obveščena, tako o obsegu nesreče in njenih
posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic.
Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih na zahtevo državnih
organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja, brezplačno objaviti nujno sporočilo, povezano z
resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti
države.
V takih primerih so za takojšnje posredovanje sporočil državnih organov za javnost pristojni:
- Televizija Slovenije,
- Radio Slovenija,
- Slovenska tiskovna agencija,
- po potrebi tudi drugi mediji.
CORS vsak dan za prejšnji dan pripravi dnevni informativni bilten o pomembnejših pojavih in
dogodkih s področja zaščite in reševanja v državi in ga pošlje prejemnikom po seznamu. Ob potresu
intenzitete VIII EMS ali višje stopnje mora CORS, če je treba, pripraviti tudi izredni informativni bilten,
ki ga praviloma prejmejo prejemniki po seznamu v ReCO. V primeru potresa intenzitete VI-VII EMS
in v kolikor je ocena, da so posledice potresa na območju ljubljanske regije takega obsega, da
zahtevajo informiranje pristojnih v regiji, lahko izredne biltene in druga obvestila oblikujejo v ReCO
Ljubljana in jih pošiljajo v prizadete občine ljubljanske regije oziroma po seznamu naslovnikov,
katerim se posredujejo redni dnevni informativni bilteni, ki jih pripravlja CORS.
ReCO Ljubljana in Izpostava URSZR Ljubljana, usklajeno s poveljnikom CZ za ljubljansko regijo ali
namestnico, lahko o posledicah potresa obveščata javnost neposredno kot dodatek prek dnevnih in
izrednih informativnih biltenov, radia, televizije, časopisov, teleteksta, spletnih strani MORS in ZIR,
svetovnega spleta in drugih medijev.

2.4 Alarmiranje
Javno alarmiranje poteka v skladu s 30. členom Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Alarmiranje se izvaja ob potresu na naseljenem območju, ko so zaradi rušenj oziroma zaradi
nastanka verižne reakcije, ogrožena življenja ljudi, oziroma je potrebno začeti z izvajanjem določenih
zaščitnih ukrepov.
Proži se znak: NEPOSREDNA NEVARNOST.
Alarmnemu znaku za neposredno nevarnost sledi obvestilo o izvajanju zaščitnih ukrepov, preko
osrednjih in lokalnih medijev. Napotke za prebivalce operaterju posreduje Izpostava Ljubljana
URSZR, Štabi CZ, Policija, CORS in poveljnik CZ RS. Navodila o izvajanju zaščitnih ukrepov so:
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-

navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemije,
navodilo prebivalcem za izvajanje evakuacije,
navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcije,
navodilo prebivalcem za ravnanje ob potresu.

3. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZRP
3.1 Aktiviranje regijskih organov vodenja CZ in njihovih strokovnih služb
Po obvestilu in prvih poročilih o posledicah potresa intenzitete VI EMS in višje stopnje oz. na podlagi
ocene stanja na prizadetem območju (poveljnika CZ in poveljnika PGD oziroma predsednikov vaških
odborov), se aktivira občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč, in sicer se aktiviranje sproži s
strani poveljnika CZ, oziroma v njegovi odsotnosti, njegovega namestnika.
Skladno s presojo razmer oziroma razvojem dogodkov, poveljnik CZ ali njegov namestnik, aktivirata
štab v celotni ali v operativni sestavi. Župan po potrebi aktivira komisijo za ocenjevanje škode in
komisijo o oceni poškodovanosti in uporabnosti objektov.
Poveljnik CZ s štabom CZ Občine Osilnica spremlja razmere na kraju nesreče in odloča o nadaljnjih
ukrepih.
DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI
OCENA STANJA NA
PRIZADETEM OBMOČJU

Poročilo s prizadetega
območja o stanju

Odredba poveljnika CZ
občine

Sklep o aktiviranju

NE

ODLOČITEV O
AKTIVIRANJU

AKTIVIRANJE
OBČINSKEGA ŠTABA CZ

AKTIVIRANJE OBČINSKIH
STROKOVNIH SLUŽB

Poročila o prizadetih
območjih

PRIMARNA
ODGOVORNOST

SPREMLJANJE RAZMER

Poveljnik CZ občine

DA
Poveljnik CZ občine

Poveljnik CZ občine

Župan občine

Poveljnik in štab CZ
občine

Slika 4: Aktiviranje organov vodenja in strokovnih služb
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3.2 Aktiviranje sil in sredstev Občine Osilnica za ZRP
O pripravljenosti in aktiviranju občinskih enot CZ in drugih sil za ZRP odloča poveljnik CZ občine
oziroma njegov namestnik.
Pozivanje pripadnikov CZ in drugih sil za ZPR se izvaja z mobilizacijskimi pozivi ECZ- 4. Občina
izvaja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo pripadniki pri
opravljanju dolžnosti CZ oziroma na področju zaščite in reševanja.
O pripravljenosti in aktiviranju sil za ZRP iz drugih občin na podlagi potreb občine in predlogov
poveljnikov CZ prizadetih občin odloča poveljnik CZ za ljubljansko regijo oz. njegova namestnica.
O pripravljenosti in aktiviranju CZ in drugih sil za ZRP iz državne pristojnosti odloča poveljnik CZ RS,
o pripravljenosti in aktiviranju regijskih sil pa tudi regijski poveljnik CZ.
Aktiviranje izvrši pristojni ReCO Ljubljana, ki mora o tem obvestiti tudi regijskega poveljnika CZ ali
njegovo namestnico oz. občinskega poveljnika CZ ali njegovega namestnika.
DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

Poročila s kraja nesreče

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

VZPOSTAVITEV
PRIPRAVLJENOSTI
OBČINSKIH SIL ZA ZRP

Poveljnik CZ občine

PRESOJA RAZMER

Štab CZ občine

POZIVANJE SIL ZA ZRP
Odredba poveljnika
CZ občine

Odredba poveljnika
CZ občine

Delovni nalog

Občina

NAPOTITEV OBČINSKIH
SIL ZA ZRP NA
ZBIRALIŠČE NA
PRIZADETEM OBMOČJU

DOLOČITEV DELOVIŠČA IN
IZDAJANJE DELOVNIH
NALOGOV ZA ENOTE

MATERIALNA OSKRBA
SIL ZA ZRP

Poročila

SPREMLJANJE
DELOVANJA SIL ZA ZRP

Poveljnik CZ

Poveljnik CZ

Poveljnik CZ

Poveljnik CZ občine

Slika 5: Aktiviranje sil in sredstev za ZRP
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P–4
P–5
P- 7

Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacije o nesreči
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posredujejo obvestila o izvajanju
zaščitnih ukrepov
POVELJNIK CZ
OBČINSKI ŠTAB
CZ

PROSTOVOLJNE
ORGANIZACIJE

POKLICNE
ORGANIZACIJE

PGD OSILNICA

VETERINARSKA
POSTAJA
KOČEVJE
CENTER ZA
SOCIALNO DELO
KOČEVJE
ZDRAVSTVENA
POSTAJA
OSILNICA

CZ DOLŽNOSTNE
FORMACIJE VSEH
PRIPADNIKOV
ŠTAB CIVILNE
ZAŠČITE

EKIPA PRVE
POMOČI

POVELJNIKI IN
NAMESTNIKI

ZDRAVSTVENI
DOM KOČEVJE

GRAD - BOS,
izvajanje
gradbenih del

KOLPA d.o.o.
IZKOPI ŽURGA
Slika 6: Pregled občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč

3.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstvih
V primeru nesreče bi se najprej uporabljalo sredstva, ki so v lasti Občine Osilnica, CZ Občine
Osilnica ter sredstva prostovoljnih gasilskih društev v skladu z sklenjeno pogodbo o opravljanju
gasilske službe. Po potrebi se uporabijo tudi sredstva podružnične šole v skladu z medsebojnim
dogovorom. Prav tako bi sodelovali s podjetniki, ki bi uporabljali lastno opremo.
V primeru potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bi mogli pridobiti znotraj občine, bi za pomoč
najprej prosili sosednje občine (Kostel, Kočevje, Loški potok), nato štab CZ ljubljanske regije ali Štab
11
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za CZ RS. Potrebe in upravičenost zahtev po pomoči presojajo skladno z obsegom nesreče poveljnik
CZ oziroma namestnik CZ na predlog poveljnika CZ.
Pomoč je lahko v obliki strokovnjakov, zaščitne in reševalne opreme ali v obliki materialne pomoči.
Če občina na more obvladati posledic nesreče z lastnimi silami, pošlje prošnjo za pomoč štabu CZ za
ljubljansko regijo. Poveljnik CZ za ljubljansko regijo presodi o prošnji in jo posreduje poveljniku CZ
RS.
Materialna pomoč države pri odpravljanju posledic potresa obsega:
- posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju prizadetih občin ni mogoče
dobiti (gradbena mehanizacija, električni agregati, naprave za prečiščevanje vode,…),
- pomoč v zaščitni in reševalni opremi,
- pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi in podobno,…
- pomoč v sredstvih za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez strehe in
- pomoč v finančnih sredstvih, ki jih občine potrebujejo za financiranje ukrepov in nalog pri
zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje.

4. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI
4.1 Zaščitni ukrepi
4.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ocena
poškodovanosti objekta)
DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI
OCENITEV
POŠKODOVANOSTI
OBJEKTOV

OCENA UPORABNOSTI
OBJEKTOV

UPORABEN

ZAČASNO
NEUPORABEN

NEUPORABEN

SANACIJA
UTRDITEV

Slika 7: Ocena poškodovanosti objektov

SANACIJA

SANACIJA/UTRDITEV
ALI RUŠENJE

SANACIJA ALI
ODVOZ
RUŠEVIN NA
DEPONIJO
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Pri potresu intenzitete VI ali več EMS se pričakuje več poškodovanih objektov. Pomembno je, da se
čim prej ugotovi, koliko je poškodovanih objektov (stavb in gradbeno- inženirskih objektov), ki jih je z
enostavnimi ukrepi možno hitro sanirati ali utrditi, koliko objektov je porušenih ali tako močno
poškodovanih, da jih ni mogoče popraviti, ter koliko je prebivalcev, ki jim je treba zagotoviti začasna
prebivališča.
Za učinkovito delovanje takoj po potresu sta posebnega pomena poznavanje potresne odpornosti in
ranljivost ter ugotavljanje poškodovanosti in uporabnosti tistih objektov, v katerih se načrtujejo
dejavnosti civilne zaščite (večnamenska stavba v Osilnici, Osilnica 11, gasilski dom, Osilnica 16),
reševalne in zdravstvene dejavnosti (Zdravstvena postaja Osilnica) ter vseh tistih rezervnih objektov,
v katerih bi te dejavnosti lahko potekale zaradi povečanja potreb (nedokončan objekt na Selih –
namenjen za oskrbo starejših občanov). Prav tako je treba ugotoviti stanje komunalne infrastrukture
in takoj začeti popravilo električnih napeljav in transformatorjev, telefonskega omrežja, vodovodnega
omrežja. Ugotoviti je potrebno stanje prometnic ter očistiti morebitne ruševine, podpreti ali popraviti
poškodovane mostove, urediti obvoze.
Zaradi učinkovitega ukrepanja po potresu moramo čim prej izdelati oceno poškodovanosti in
uporabnosti objektov. Na podlagi teh ocen se pridobijo podatki o potrebnem številu šotorov, prikolic
za začasno nastanitev. Na podlagi ugotovitev je treba čim prej narediti načrt:
 nujnih rušenj in odstranitev zgradb ali delov zgradb, ki grozijo s porušitvijo in odstranitev
razrahljanih ruševin,
 določitve in ureditve lokacij za postavitev začasnih prebivališč,
 odvoza ruševin,
 zmanjšanja ali odstranitve težkih obtežb,
 začasnega odranja in podpiranja objektov,
 vodoravnega opiranja,
 vgrajevanja vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov in zunanjih podpornih elementov.
Za to mora biti na razpolago zadostno število strokovno usposobljenih ekip (gradbeni inženirji in
tehniki – imamo jih v lokalnem prebivalstvu), ki poznajo razmere na terenu.
Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov mora biti izdelana že v nekaj dneh po potresu,
odvisno od obsega posledic. Njen namen je zagotoviti kar najhitrejšo oceno potrebne pomoči ter
opozoriti prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo poškodovani objekti. Pri ocenjevanju
poškodovanosti in uporabnosti objektov se praviloma dela skupaj s komisijami za oceno škode.
Objekti se na podlagi pregleda, ki ga opravijo omenjene strokovne službe, označijo in razvrstijo na:
 uporabni – objekt je, razen na območjih, ki so zaradi lokalnih nevarnosti posebej označena
kot nevarna, varen za uporabo.
 začasno neuporabni, ki jih je potres tako poškodoval, da bi ga utegnil močnejši naknadni
popotresni sunek uničiti. Stavbe ni dovoljeno uporabljati, dokler se s tako imenovano
tehnično oceno ne izdela dokončne ocene stanja. Vstop je dovoljen le na lastno
odgovornost in samo za časovno omejeno obdobje.
 neuporabni, potres jih je tako hudo poškodoval, da obstaja nevarnost delne ali popolne
porušitve. Takoj je potrebno zagotoviti varnostne ukrepe. Vstop brez posebnega
pooblastila je strogo prepovedan. Oznaka ne pomeni obveznega rušenja.
Objekti se ustrezno označijo z različnimi barvami, ki jih določi komisija.
Pri tem imajo prednost zgradbe, katerih delovanje je pomembno za zaščito, reševanje in pomoč. To
so predvsem zdravstveni dom, gasilski dom, večnamenski objekt v Osilnici, Osilnica 11… Pristop k
izdelavi ocene uporabnosti stavbe temelji na vnaprej pripravljenem in delno predizpolnjenem
vprašalniku. Vsi pristopi temeljijo na vizualnem pregledu, poškodovanost in uporabnost stavb pa se
ocenjujeta komisijsko, uporablja se enofazni pristop k ocenjevanju uporabnosti stavb po potresu.
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Ocena uporabnosti
objekta

Uporaben

Začasno
neuporaben

Potrebna
sanacija/utrditev

Neuporaben

Potrebna
sanacija/utrditev ali
rušenje

Tehnična ocena objekta
(upoštevajoč tehnične možnosti in str. prenove)
Slika 8: Enofazni pristop k ocenjevanju uporabnosti objekta
Med urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe sodijo tudi:
 določitev in ureditev lokacij za postavitev začasnih prebivališč,
 določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih materialov,
 zagotovitev površin za pokop večjega števila umrlih ljudi in poginulih živali
 določitev odlagališč posebnih odpadkov,
 določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
snovi iz gospodinjstev, industrijske in druge dejavnosti,
 vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih poti.
Naloge izvajalcev ukrepov
- ocenjevanje poškodovanosti objektov in
njihove uporabnosti
- izselitev prebivalcev iz neuporabnih objektov
in nevarnih območij
- rušenje neuporabnih objektov in delov
objektov (dimniki, poškodovana ostrešja,…)
- sanacija oz. ojačitev delno poškodovanih
objektov
- odstranjevanje ruševin, popravilo mostov,
ureditev obvozov
- določitev lokacij in postavitev začasnih
prebivališč
- zaščita obstoječih objektov, naprav, ki so
nujno potrebni za opravljanje življenjsko
pomembnih dejavnosti (komunalne
dejavnosti, oskrba z vodo, telekomunikacije,
zdravstveno varstvo)
- ocena škode
- določiti lokacije deponij nevarnih odpadkov,
deponij ruševin, rezervnih pokopališč

P–1
P–2

Izvajalci
- komisija za ocenjevanje škode –
poškodovanost in uporabnost objektov
- občani, poveljnik CZ občine, štab CZ občine,
gasilci
- gradbena podjetja, gasilci
-

gradbena podjetja

-

organi pristojni za ceste in gradbeništvo

-

štab CZ občine in ekipe službe za podporo

-

uporabniki, občinska uprava Občine Osilnica
– komunalni delavci

-

komisija za ocenjevanje škode
poveljnik CZ in štab CZ v soglasju z občani,
ki so lastniki predvidenih lokacij

Pregled podatkov o vodilnih osebah v Občini Osilnica
Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih Štaba
CZ Občine Osilnica
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P–3
P–9

Pregled vodstva gasilskega društva
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

4.1.2 Evakuacija
DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
JAVNA OBJAVA LOKACIJ
EVAKUACIJSKIH ZBIRALIŠČ

PRIPRAVA NA EVAKUACIJO –
DAJANJE NAVODIL

ORGANIZACIJA EVAKUACIJE
PREBIVALCEV

USMERJANJE
PROMETA,
VZDRŽEVANJE REDA

EVIDENTIRANJE
PREBIVALCEV

SPREJEM IN OSKRBA

PRIMARNA
ODGOVORNOST
Poveljnik CZ občine

Štab CZ občine

Poveljnik CZ

Policijska uprava
Kočevje

Informacijski center

Vodja nastanitvene
enote

Slika 9: Evakuacija
Evakuacija je organiziran umik prebivalcev z ogroženega na varnejše območje in se izvaja, če ni
mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih
pa tudi poveljnik CZ. Če je nevarnost huda in neposredna, določi območje evakuacije vodja
intervencije, v skladu z vrsto in obsegom nevarnosti. Prebivalci se ob potresu praviloma ne
evakuirajo z območja, ki ga je prizadel potres; če je le mogoče, se uredijo nastanitvene zmogljivosti
na prizadetem območju, čim bližje njihovim domovom. V kolikor vseh ni mogoče namestiti na lokacije
v domači občini, se del prebivalcev evakuira v sosednje, neprizadete občine ali regije (Občina Kostel.
Občina Kočevje, Občina Loški potok).
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Z ogroženega območja prednostno evakuiramo nekatere skupine prebivalcev, zlasti bolne in
ostarele, invalide, rekonvalescente, nosečnice ter matere in samohranilce z nepreskrbljenimi otroki.
Evakuacija lahko obsega tudi nujno preselitev živine in drugih domačih živali, kulturne dediščine ter
dobrin, ki so nujne za življenje.
Glede na način pozidave v občini (večinoma pritlične in enostanovanjske hiše) poseben načrt
evakuacije z določitvijo evakuacijskih poti in zbirališč ni potreben. Načrt začasne evakuacije pripravijo
samo organizacije, ki upravljajo objekte, kjer se zbira večje število ljudi (Podružnična šola Osilnica,
LIV d. o. o, Grabar d. o. o., Kolpa d. o. o.). Ker nobena javna zgradba v občini ni povsem varna,
večina jih je zgrajenih pred letom 1967, se lahko omogoči ponoven vstop v zgradbe šele po presoji
poškodovanosti oz. uporabnosti zgradbe. V primeru poškodovanosti javnih in upravnih zgradb, bi se
nemoten potek dejavnosti zagotovilo v okviru razpoložljivih nepoškodovanih javnih prostorov.
Koordinacijo izvajanja evakuacije in drugih zaščitnih ukrepov med prebivalci vodi štab CZ.

P - 14

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev

4.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Priprava
namestitvenih
zmogljivosti

Prihod na kraj nastanitve in
evidentiranje ogroženih
prebivalcev

Organizacija oskrbe

Oskrba z najnujnejšimi
življenjskimi
potrebščinami

Slika 10: Sprejem in oskrba

Občina za začasno nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev izvaja:
- evidentiranje ogroženih prebivalcev,
- urejanje sprejemališč,
- urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte oz. v
bivalnike, v nujnih primeri pa v šotore),
- nastanitev prebivalstva,
- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (pitna voda, hrana, obleka, električna energija,
nujna zdravstvena oskrba, psihološka pomoč, obveščanje in izobraževanje šoloobveznih otrok),
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
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Začasno nastanitev odreja poveljnik CZ občine, za izvedbo poskrbi in usklajuje štab CZ ob pomoči
službe za podporo Občine Osilnica in PGD- ja. Ob tem sodeluje tudi Rdeči križ iz Kočevja in njihovi
pripadniki, ki se lahko ob potresu aktivirajo za javno dobro in pomoč.
V kolikor občinske kapacitete ne zadoščajo, se občina poveže s sosednjimi občinami (Občina Kostel,
Občina Kočevje, Občina Loški potok). Če tudi v sosednjih občinah kapacitete ne zadoščajo,
prizadeta občina zaprosi za pomoč štab CZ za ljubljansko regijo, ki vodi koordinacijo pomoči s
sosednjimi regijami oziroma prošnjo za pomoč posreduje na državo.

P - 14
P - 15
P - 17
D - 11

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
Pregled objektov javne prehrane
Pregled centrov za socialno delo
Navodila za dajanje prve pomoči

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

ZBIRANJE
PODATKOV O
OBČANIH, KI SO
OSTALI BREZ

Poveljnik CZ občine
Štab CZ občine

NE

DA
ODLOČANJE O
NASTANITVENIH
MOŽNOSTIH

Dovoljenje za postavitev

Načrt delovanja
nastanitvene
enote

Evidenca ogroženih
prebivalcev

POSTAVITEV ZAČESNIH
BIVALIŠČ

Poveljnik CZ občine
Služba za podporo CZ

ORGANIZIRANJE OSKRBE V
NASTANITVENIH ENOTAH

Vodstva nastanitvenih
enot

ZBIRANJE IN
RAZDELJEVANJE
HUMANITARNE POMOČI

Rdeči križ Slovenije
Slovenska Karitas
Socialna služba

SPREMLJANJE PRESKRBE Z
ŽIVLJENSKIMI SREDSTVI STREHE

Slika 11: Sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva
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4.1.4 Zaščita kulturne dediščine
DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Pregled stanja
kulturne dediščine

Dokumentiranje poškodb

Odločanje o takojšnjih zaščitnih
ukrepih

Takojšnja varnostna dela
(varovanje, podpiranje,
zapiranje, evakuacija itn.)

Nujna konservatorska
dela

Slika 12: Kulturna dediščina
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov potresa na kulturno dediščino. Izvajajo jih lastniki in
uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo kulturne dediščine, občina in država. Po
potrebi sodelujejo tudi ekipe službe za podporo, PGD Osilnica.
Ministrstvo za kulturo vodi register nepremične kulturne dediščine, v katerega se vpisujejo vse enote
nepremične kulturne dediščine, ne glede na zvrst (tip), obseg, lastništvo ali varstveni status enote.
Register vsebuje tudi geolokacijske podatke. Podatki iz registra so javni.
Kulturna dediščina se identificira na osnovi mednarodnega razpoznavnega znaka varstva kulturnih
dobrin – znak Haaške konvencije.

Slika 13: Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

P - 16

Seznam članov strokovnih komisij za ocenjevanje škode
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4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči
4.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
V okviru prve pomoči ob potresu intenzitete VI EMS ali višje stopnje se izvajajo le najnujnejši ukrepi
za ohranitev življenja in varovanje zdravja ljudi na prizadetem območju. Namen dajanja prve pomoči
je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do strokovne medicinske pomoči
oz. zdravljenja. Naloge izvajanja prve pomoči lahko izvaja štab CZ, PGD Osilnica, ekipe skupine za
podporo. Naloge obsegajo:
 prva pomoč poškodovanim in obolelim,
 pomoč pri triaži,
 pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih,
 sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih,
 sodelovanje pri izvajanju higiensko – epidemioloških ukrepov.
Nujno medicinsko pomoč ob potresu izvaja služba nujne medicinske pomoči (Zdravstveni dom
Kočevje), do prihoda le-teh pa tukajšnje osebje (Zdravstvena postaja Osilnica).
V okviru nujne medicinske pomoči se izvajajo najnujnejši ukrepi za ohranitev življenja in varovanja
zdravja ljudi:
- prva laična pomoč, ki jo dajejo posamezniki,
- nujna medicinska pomoč, ki jo ob prihodu na kraj nesreče daje služba nujne medicinske pomoči –
Kočevje,
- nujna zdravstvena oskrba, ki jo daje medicinsko osebje na terenu (Zdravstvena postaja Osilnica),
- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialistične bolnišnice
(Zdravstveni dom Kočevje, UKC Ljubljana),
- izvajanje higienskih in protiepidemičnih ukrepov, ki jih izvajajo različne službe pod nadzorom
zdravstvenega inšpektorata in zavoda za zdravstveno varstvo, ter drugi ukrepi in naloge.
Delovanje zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah je urejeno s predpisi MZ o delu
zdravstvene službe ob naravnih in drugih nesrečah. Zdravstveno pomoč na našem območju nudijo
Zdravstvena postaj Osilnica, Zdravstveni dom Kočevje, Univerzitetni Klinični center Ljubljana in Novo
mesto.
Ekipe prve pomoči CZ se (na podlagi odločitve poveljnika CZ občine) aktivirajo takrat, kadar zaradi
velikega števila poškodovanih v rušilnem potresu pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna.
Za potres intenzitete VI ali VII EMS je značilno, da se veliko ljudi prestraši in zbeži na prosto.
Stavbno pohištvo se premakne s svoje lege, zaznati je razpoke na objektih in začnejo odpadati deli
ometa in dimnikov. Lahko pride tudi do porušitve predelnih sten.

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
Prva (laična)
pomoč

Načrt dejavnosti
služb

Prihod ekip nujne
medicinske pomoči

PRIMARNA
ODGOVORNOST
Posamezniki na
kraju nesreče

NMP Kočevje, UKC
Ljubljana, Novo
mesto
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P – 10

Vodja ekipa NMP

Prevoz v nadaljnje
zdravljenje v zdravstvene
ustanove

NMP Kočevje, UKC
Ljubljana, Novo
mesto
UKC Ljubljana,
Novo mesto

Sprejem v ustrezni
zdravstveni ustanovi

Slika 14: Pomoč

P–9

Izvajanje dejavnosti NMP

Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj

4.2.2 Psihološka pomoč
Psihološko pomoč ob potresu preživelim nudijo različni strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki).
Psihološka pomoč preživelim organizira občina v sodelovanju s strokovnimi službami (CZ Občine
Osilnica, PGD Osilnica in ekipe službe za podporo).
V ta namen se lahko vnaprej pripravijo zgibanke prve psihološke pomoči preživelim v nesreči, z
napotki, kako naj si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. Zgibanke se
preživelim delijo ob nesreči. V vse programe usposabljanja pripadnikov sil za ZRP morajo biti
vključene vsebine prve psihološke pomoči.

P - 17

Pregled centrov za socialno delo

8.2.3 Identifikacija mrtvih

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

Zbiranje in prevoz
trupel
ponesrečenih

NE

DA
Identifikacija trupel
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Posredovanje informacij INFO
centru

Obveščanje javnosti
o smrtnih žrtvah

Slika 15: Identifikacija mrtvih

Enote, ki rešujejo ljudi iz ruševin, naletijo tudi na mrtve. Te rešujejo enako kot žive. Če je le
najmanjše upanje, da je poškodovanec živ, se mora takoj začeti z oživljanjem. Smrt mora v takih
primerih obvezno ugotoviti in potrditi pooblaščeni zdravnik. Če je le mogoče, je treba že na kraju, kjer
so mrtvega našli, ugotoviti njegovo identiteto.

4.2.4 Prva veterinarska pomoč

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Zbiranje podatkov o
posledicah

Ocena (veterinarske)
zdravstvene situacije

Identifikacija trupel

Odstranjevanje in pokop
živalskih kadavrov ter drugi
sanacijski ukrepi

Poostren nadzor nad živili
živalskega izvora

Spremljanje
epidemiološke
situacije

Slika 16: Prva veterinarska pomoč
Prva veterinarska pomoč se v primeru potresa izvaja na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor
(Kočevje) in obsega zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,
dajanje prve veterinarske pomoči, zakol, odstranjevanje živalskih trupel in izvajanje drugih higienskih
in protiepidemijskih ukrepov.
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Prva veterinarska pomoč obsega:
o zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živali na prizadetem območju,
o veterinarsko oceno zdravstvene situacije,
o nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim,
o prisilni zakol poškodovanih živali,
o odstranjevanje živalskih trupe ter drugi sanacijski ukrepi,
o poostren nadzor nad živili živalskega izvora,
o sodelovanje pri dekontaminaciji živine,
o izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov,
o spremljanje epidemiološke situacije.

P – 11

Pregled veterinarskih organizacij

4.2.5 Reševanje iz ruševin
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Zbiranje podatkov o
poškodovanih in
porušenih objektih

Ocena stanja

Odločanje o
tehničnem reševanju

Reševanje zasutih v ruševinah

Reševanje iz visokih zgradb

Rušenje objektov, za katere je
verjetno, da se lahko porušijo,
ter odstranjevanje ruševin

Utrditev objektov in zavarovanje
prehodov in poti ob
poškodovanih objektih

Poročanje o stanju
in izvedenih ukrepih

Slika 17: Reševanje iz ruševin
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Reševanje iz ruševin mora potekati neprekidno, podnevi in ponoči, dokler niso rešeni vsi zasuti.
Pri tem mora občina aktivirati gradbena podjetja, ki so tehnično opremljena za tovrstna dejanja oz. se
za pomoč obrniti na sosednje občine in državo.

8. 3 Gašenje in reševanje ob požarih
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
DEJAVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Obveščanje o
požarih

Alarmiranje gasilskih enot

Organiziranje in vodenje
gasilskih intervencij

Zaključek
intervencije

Slika 18: Gašenje, reševanje ob požarih
Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:
- gašenje požarov,
- reševanje ob požarih in eksplozijah,
- preprečevanje nastanka požarov,
- preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi.
Te naloge prostovoljno izvajajo gasilske enote (PGD Osilnica, PGD Vas-Fara). Za usklajenost s
štabom CZ skrbi član štaba za gasilstvo.
Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju drugih nalog zaščite in reševanja, še posebej pri nudenju
prve pomoči, reševanju iz visokih zgradb, reševanju ob prometnih nesrečah, pri izvajanju nalog
zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo.

P–3

Pregled vodstva gasilskega društva

4.4 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob potresu obsega:
- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi
življenjskimi potrebščinami,
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- zagotavljanje razmer za osebno higieno,
- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
- oskrbo z električno energijo,
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
- zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
- zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne
službe in druge organizacije s področja komunalne dejavnosti ter poveljnik CZ občine.
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice nesreč, do zagotovitve osnovnih
pogojev za življenje.

P - 14
P - 15

Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
Pregled objektov javne prehrane

5. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
5.1 Osebna in vzajemna zaščita
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe za preprečevanje in ublažitev posledic potresa za
njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja. V okviru osebne in vzajemne zaščite
prebivalci izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito, rešujejo ljudi in premoženje v družini,
stanovanjski stavbi, naselju, podjetju in drugod v neposredni okolici. V okviru osebne in vzajemne
zaščite lahko prebivalci opravljajo le manj zahtevne zaščitne in reševalne naloge, ne morejo pa
opravljati nalog, ki zahtevajo temeljito strokovno znanje in za katere so potrebna zahtevna tehnična
sredstva.
Za organizacijo, razvoj in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi občina.
Če potres in njegove posledice lahko ogrozijo ljudi in živali Občinska uprava občine Osilnica skupno
s poveljnikom in vodstvom PGD Osilnica, pristopi k organiziranju, razvijanju in usmerjanju osebne in
vzajemne zaščite.
V ta namen lahko organizirajo ustrezno svetovalno službo, ki jo praviloma opravljajo prostovoljci,
zlasti strokovnjaki za zaščito in reševanje ter drugi. Prebivalci prostovoljci poskrbijo na svojih
območjih za varovanje premoženja. Objavi se posebna telefonska številka za posredovanje
informacij o ravnanju občanov.
Za posredovanje navodil prebivalcem poskrbi Občinska uprava občine Osilnica:
o daje informacije in podatke o posledicah potresa in drugih razmerah ter napotke prebivalcem
na prizadetem območju,
o zagotavlja pomoč prizadetim in svojcem morebitnih žrtev
o sodeluje z zdravstveno službo, organi za notranje zadeve, socialno službo in drugimi,
o zagotavlja pomoč pri oskrbi in nastanitvi.

P–2
P–3
P–9

Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih Štaba
CZ Občine Osilnica
Pregled vodstva gasilskega društva
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

5.2 Ocenjevanje škode
Ob nastanku nesreče poveljnik CZ občine čim prej obvesti ReCO Ljubljana. Ocenjevanje škode ob
potresu zajema:
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ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov in
ocenjevanje škode, ki se praviloma opravljata skupaj.

Ker je ugotavljanje poškodovanosti in z njo povezane uporabnosti gradbenih objektov podlaga za
večino dejavnosti za vzpostavitev normalnega življenja na prizadetem območju, mora biti opravljeno
v najkrajšem možnem času.
Občinska komisija za ocenjevanje škode po potresu na podlagi predpisane metodologije najprej
pripravi grobo oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim občinam pri
zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih programov. Pri tem ji lahko pomagajo
tudi člani regijske komisije.
Državna oziroma regijska komisija za oceno škode nato popišejo oziroma ocenijo škodo zaradi
potresa na podlagi predpisane metodologije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah.
Pri tem delu jim pomagajo pristojni občinski in državni organi.
Tovrstne ocene morata potrditi regijska komisija za ocenjevanje škode 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.
Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolžne čim prej po
potresu napotiti cenilce na območje, ki ga je prizadel potres in oceniti nastalo škodo na objektih, ki so
zavarovani.

P - 16
D-7

Seznam članov strokovnih komisij za ocenjevanje škode
Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

6. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
6.1 Razlaga pojmov
Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči.
Seizmograf je občutljiva naprava za zapisovanje nihanja tal (podlage seizmografa). Zapise
seizmografov uporabljamo za določitev magnitude potresa in lokacije žarišča ter za razne
seizmološke študije.
Seizmologija je veda o potresih in z njimi povezanih pojavih. Tesno je povezana s fizika Zemljine
notranjosti, tektoniko in geologijo. Je del geofizike, ki spada med naravoslovne znanosti.
Epicenter (nadžarišče potresa) je območje na površju Zemlje, ki leži navpično nad žariščem
potresa (hipocentrom) in je zato tudi najbližje žarišču. V epicentru so učinki potresa navadno
najmočnejši, z oddaljevanjem od epicentra pa intenziteta potresa slabi.
Hipocenter (žarišče potresa) je točka ali območje znotraj Zemlje, kjer se začne potresni pretrg in od
koder izhajajo potresni valovi. Opisan je z geografskimi koordinatami in podatkom o globini.
Intenziteta (I) je subjektivna opisna mera za učinke potresa na ljudi, živali, predmete, zgradbe in
naravo, ki fizikalno ni definirana. Odvisna je od magnitude potresa, oddaljenosti potresa, oddaljenosti
od nadžarišča, globine žarišča in lokalnih dejavnikov (lokalne geologije in topografije, medsebojnega
delovanja tal in zgradb, resonance, usmerjenosti prelomnega pretrga ipd. ). Je tudi najpomembnejši
podatek za prebivalce, saj z njo opisujemo učinke potresa na ljudi, predmete, zgradbe in naravo.
Intenziteta se meri v stopnjah intenzitetnih lestvic brezdimenzionalne veličine (MCS, MSK, EMS, MM,
JMA). V Sloveniji se uporablja evropska potresna lestvica EMS-98. Intenziteta je navadno največja v
nadžarišču potresa, z oddaljevanjem od nadžarišča po postopoma slabi. Opredeljena je za omejeno
območje, ne za točko, in za skupino ogroženih, ne za posameznika.
Intenzitetna (makroseizmična, potresna) lestvica je celoštevilska, brezdimenzijska, opisna
lestvica in deloma količinska mera, ki fizikalno ni definirana. Z intenzitetno lestvico se skuša
ovrednotiti vpliv potresa na objekte visoke in nizke gradnje, predmete, človeka in spremembe v
naravi. Trenutno v svetu uporabljajo naslednje potresne lestvice:
- Mercalli-Cancali-Siebergova lestvica MCS), ki ima 12 stopenj (npr. v Italiji),
- modificirana Mercallijeva lestvica (MM), ki ima 12 stopenj (npr. v ZDA),
- Medvedev-Sponheuer-Karnikova potresna lestvica (MSK), ki ima 12 stopenj (npr. v Rusiji in Indiji),
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- evropska potresna lestvica (EMS), ki ima 12 stopenj (v večini evropskih držav),
- Japonska potresna lestvica (JMA Seismic Intensity), ki ima 9 stopenj (na Japonskem).
- Richterjeva potresna lestvica, ki ima 9 stopenj.
V Sloveniji se uporablja evropska potresna lestvica EMS-98.
Magnituda (M) je instrumentalno določena brezdimenzijska številska mera velikosti potresa in ocena
za sproščeno energijo v njegovem žarišču. Vsak potres ima le eno vrednost magnitude (neodvisno
od mesta opazovanja) in več vrednosti intenzitete (glede na opazovano naselje). Izračun magnitude
temelji večinoma na zapisih različnih vrst potresnega valovanja. Magnituda nima določene zgornje
vrednosti, izjemoma preseže 9. Največja izmerjena magnitud je dosegla vrednost 9,5 pri potresu v
Čilu leta 1960, ocenjena magnituda najmočnejšega potresa v Sloveniji pa je 6,8 pri potresu na
Idrijskem leta 1511.
Potres je tresenje tal in sevanje potresne energije (potresno valovanje), ki nastane ob nenadni
sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča.
Večino potresov povzroči prelomni pretrg in zdrs tektonskih plošč, pogosto pa tudi ognjeniška in
magmatska dejavnost ali druge nenadne spremembe mehanske napetosti v Zemlji.
Potresna dejavnost (ang. Seismic hazard) je naravna danost za pojav potresa. Določena je
verjetnostno (z verjetnostjo prekoračitve) ali deterministično.
Potresna ranljivost (ang. Seismic vulnerability) je občutljivost ogroženega (ljudi, stavbe, materialne
dobrine itn.) za potres. Je lastnost stavbe oziroma ogroženega (in ne lokacije) ter je obratno
sorazmerna potresni odpornosti). Ranljivost lahko opišemo s pričakovano stopnjo izgub ali poškodb
objektov, ki bi nastale ob potresu določene stopnje intenzitete ali pospeška tal.
Potresna ogroženost (ang. Seismic risk) so pričakovane družbene in ekonomske posledice potresa.
Je verjetnostni pojem in je odvisna od potresne nevarnosti, potresne ranljivosti stavb, gostote
naseljenosti in časa izpostavljenosti.
Prelom je razpoka (ali sistem razpok), vzdolž katere sta v nasprotnih smereh zdrsnila kamninska
bloka.

6.2 Seznam okrajšav
ARSO
CORS
CZ
CZ RS
EMS
I
D
GZ
PGD
ReCO
RS
RKS
URSZR
ZARE
ZiR
ZRP
ZD

Agencija RS za okolje
Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
Evropska potresna lestvica
Intenziteta potresa
Dodatek načrta
Gasilska zveza
prostovoljno gasilsko društvo
Regijski center za obveščanje
Republika Slovenija
Rdeči križ Slovenije
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
sistem radijskih zvez zaščite in reševanja
zaščita in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč
Zdravstveni dom
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7 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
7.1 Skupne priloge
št.
Ime priloge
priloge
P–1
Pregled podatkov o vodilnih osebah v Občini Osilnica
P–2
Podatki o poveljniku CZ občine, namestniku poveljnika CZ in članih Štaba
CZ Občine Osilnica
P–3
Pregled vodstva gasilskega društva
P–4
Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči
P–5
Seznam pripadnikov občinskih enot CZ
P–9
Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih
nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
P – 10
Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj
P – 11
Pregled veterinarskih organizacij
P - 12
Seznam odgovornih oseb ZRP v občini
P - 14
Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev
P - 15
Pregled objektov javne prehrane
P - 16
Seznam članov strokovnih komisij za ocenjevanje škode
P - 17
Pregled centrov za socialno delo
P – 18
Pregled opreme in sredstev za izvajanje načrtov
7.2 Posebne priloge
št. priloge
P–6

Ime priloge
Sklep o sprejemu načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini

7.3 Skupni dodatki
št.
dodatka
D-1
D–2
D–3
D–4
D–5
D-6
D-7
D-8
D-9
D - 10
D - 11
D - 12
D - 13

Ime dodatka
Radijski imenik sistema zvez ZARE
Navodilo za uporabo radijskih zvez ZARE
Načrt dejavnosti izvajalca načrta
Podatki izvajalca načrta
Program usposabljanja, urjenja in vaj
Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZIR
Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Predvidena finančna sredstva za izvajanje načrta
Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
Navodila za dajanje prve pomoči
Navodila za aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Odredba za aktiviranje sil zaščite, reševanja in pomoči
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