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1. LETALSKA NESRE A
1.1. Uvod
Ukrepi in naloge zaš ite in reševanja ob letalski nesre i so izdelani na podlagi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami (Ur.l. RS, št. 64/94, 33/00 Odl.US: U-I-313/98,
87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1, 28/06), Uredbe o vsebini in izdelavi na rtov zaš ite in reševanja
(Ur.l. RS, št. 3/02 (17/02 - popr.), 17/06), Zakona o letalstvu (Ur. l. RS, št. 18/01, 100/02 in
64/02), Uredbe o na inu izvajanja nadzora zra nega prostora (Ur. l. RS, št. 29/04), Uredbe o
preiskovanju letalskih nesre , resnih incidentov in incidentov (Ur. l. RS, št. 72/03), Zakona o
prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 79/99) in drugih izvedbenih predpisov. Ukrepi in
naloge so usklajeni z regijskim na rtom zaš ite in reševanja ob letalski nesre i za Gorenjsko
regijo, ta pa z Državnim na rtom zaš ite in reševanja ob letalski nesre i.
1.2. Splošno o nevarnosti letalskih nesre
Delež letalskega potniškega prometa v mednarodnem pomenu znaša okoli 15 %. Analize
letalskih nesre kažejo, da se ve ina vseh letalskih nesre zgodi na letališ ih ali v njihovi
neposredni bližini, predvsem pri vzletanju in pristajanju. Zato morajo imeti letališ a izdelane
svoje operativne na rte, ki zagotavljajo takojšen odziv na vse vrste nevarnosti in druge
neobi ajne razmere, da bi tako zmanjšali možnost nesre e in obseg osebne ali druge škode
na letališ u.
Zaradi številnih zra nih poti, ki prepletajo zra ni prostor RS, je s stališ a letalske nesre e
ogrožen ves slovenski prostor, med drugim tudi naša ob ina. V zra nem prostoru RS in na
njenem ozemlju ne moremo izklju iti velikih letalskih nesre , v kateri bi bili udeleženi tudi dve
veliki letali. V takih primerih bi lahko bilo prizadetih tudi okrog 800 oseb na krovu
zrakoplovov in ve je obmo je na zemlji.
Možne žrtve letalskih nesre niso samo potniki letal in posadka, ampak tudi ljudje na zemlji,
na obmo ju, kamor pade letalo. Posledice nesre e, neposredne in posredne, lahko
prizadenejo tudi svojce žrtev, lane reševalnih ekip, okolje, infrastrukturo in podobno.
1.3. Sklepne ugotovitve
Zaradi številnih zra nih poti, ki prepletajo zra ni prostor Slovenije, je s stališ a nevarnosti
nastanka letalske nesre e ogrožen ves slovenski prostor, torej tudi naša ob ina.
Hude posledice lahko povzro i nesre a, ko pade letalo na naseljeno obmo je ali ko pade
letalo, ki prevaža nevarne snovi in pri tem pride do nenadzorovanega uhajanja škodljivih
snovi v okolje ali do požara. Ob teh nesre ah bi bila prizadeta življenja in zdravje ljudi,
naravna dediš ina ali naseljeno obmo je na kraju nesre e.
Zaradi posebnih varnostnih ukrepov in majhne koli ine prepeljanih nevarnih snovi, je
verjetnost letalske nesre e pri prevozu teh snovi zelo majhna. V kolikor pride do letalske
nesre e pri prevozu nevarnih snovi, je prevoznik tisti, ki mora zavarovati, pobrati ali
odstraniti nevarno snov ali na drug na in poskrbeti, da ni ve nevarnosti. !e prevoznik tega
ne more izvesti, mora poklicati organizacijo, ki je pooblaš ena za reševanje nesre z
nevarnimi snovmi, da to stori na njegove stroške.
S tem na rtom se urejajo le ukrepi in dejavnosti zaš ite in reševanja, ki so v ob inski
pristojnosti.
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2. UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE, REŠEVANJA IN POMO I
2.1. Ukrepi zaš ite, reševanja in pomo i
Ukrepi zaš ite, reševanja in pomo i ob letalski nesre i obsegajo vse tiste ukrepe in
dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesre e, da se zagotovijo osnovni pogoji
za življenje ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega obmo ja.
Ob letalski nesre i se izvajajo predvsem naslednji ukrepi zaš ite, reševanja in pomo i:
prostorski, urbanisti ni, gradbeni in drugi tehni ni ukrepi,
evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev,
sprejem in oskrba ogroženih in prizadetih prebivalcev,
radiološka, kemi na in biološka zaš ita.

Diagram izvajanja zaš itno-reševalnih ukrepov ob letalski nesre i manjšega obsega
DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

NE

PRIMARNA
ODGOVORNOST

LETALSKA NESRE!A
MANJŠEGA OBSEGA

Poveljnik CZ za Gorenjsko
v sodelovanju s poveljnikom
CZ ob ine

PRESOJA SITUACIJE IN
PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP

Poveljnik CZ za Gorenjsko
v sodelovanju s poveljnikom
CZ ob ine

ODLO!ANJE O
NUJNIH UKREPIH

DA

Poveljnik CZ za Gorenjsko
v sodelovanju s poveljnikom
CZ ob ine

TEHNI!NO REŠEVALNI UKREPI

Lokalna skupnost
Letališ e
Regija

RKB ZAŠ!ITA

Lokalna skupnost
Letališ e
Regija

SPREMLJANJE
RAZMER

ZAKLJU!EK INTERVENCIJE
IN PORO!ILO

Poveljnik CZ za Gorenjsko
v sodelovanju s poveljnikom
CZ ob ine
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Diagram izvajanja zaš itno-reševalnih ukrepov ob letalski nesre i ve jega obsega
DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

NE

SPREMLJANJE
RAZMER

PRIMARNA
ODGOVORNOST

LETALSKA NESRE!A
VE!JEGA OBSEGA

Poveljnik CZ RS v
sodelovanju s poveljnikom
CZ za Gorenjsko

PRESOJA SITUACIJE IN
PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP

Poveljnik CZ RS v
sodelovanju s poveljnikom
CZ za Gorenjsko

ODLO!ANJE O
NUJNIH UKREPIH

DA

Poveljnik CZ RS v
sodelovanju s poveljnikom
CZ za Gorenjsko

TEHNI!NO REŠEVALNI UKREPI

Lokalna skupnost,
Letališ e, Regija

EVAKUACIJA DOBRIN
IN LJUDI

Lokalna skupnost,
Letališ e, Regija

ZA!ASNA NASTANITEV IN
OSKRBA OGROŽENIH

Lokalna skupnost,
Letališ e, Regija

RKB
ZAŠ!ITA

Lokalna skupnost,
Letališ e, Regija

ZAKLJU!EK INTERVENCIJE
IN PORO!ILO

Poveljnik CZ RS v
sodelovanju s poveljnikom
CZ za Gorenjsko

2.1.1. Prostorski, urbanisti ni, gradbeni in drugi tehni ni ukrepi
V primeru, da bi se nesre a zgodila na naseljenem obmo ju, bi nastala potreba po rušenju
neuporabnih objektov, po odstranitvi nastalih ruševin in po odstranitvi komunikacijskih ovir.
Pred samim rušenjem in odvozom bi bilo potrebno organizirati oceno uporabnosti
poškodovanih objektov
Ob ina ima na voljo eno komisijo za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov, ki
na poziv štaba CZ ob ine im prej pri ne z delom. Ob ocenjevanju zgradb kulturne
dediš ine se komisijam priklju ijo tudi restavratorji.
Komisija pri svojem delu najprej pregleda in oceni stanje zgradb pomembne infrastrukturne
objekte in dalje ostale zgradbe.
Komisije pri svojem delu izvajajo naslednje:
razvrš anje zgradb glede na stopnjo poškodovanosti na uporabne, za asno
neuporabne in na neuporabne; zgradbe se ustrezno ozna ijo z barvami, vstop v
neuporabne se prepove oz. onemogo i,
štabu CZ ob ine posredujejo podatke o neuporabnih in za asno neuporabnih
zgradbah, da štab koordinira evakuacijo in zagotovi za asno prebivališ e
prebivalcem, ki so ostali brez strehe nad glavo.
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Na podlagi ugotovitev komisij na terenu štab CZ ob ine v sodelovanju z ob inskimi službami
in pogodbenimi podjetji pripravi na rt in izvede:
nujna rušenja in odstranitev zgradb ali delov zgradb, ki grozijo s porušitvijo in
odstranitev razrahljanih ruševin,
zmanjšanje ali odstranitev težkih obtežb,
odranje in podpiranje,
vodoravno opiranje in
vgrajevanje vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov, pa tudi zunanjih
podpornih elementov.
Med urbanisti ne, gradbene in druge tehni ne ukrepe sodijo tudi:
dolo itev in ureditev lokacij odlagališ za za asno odlaganje ruševin in drugih
materialov,
dolo itev odlagališ posebnih odpadkov,
dolo itev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in za asno skladiš enje
nevarnih snovi iz gospodinjstev, industrije in drugih dejavnosti ter
vzpostavitev komunikacij in dolo itev obhodnih poti.

Priloge in dodatki:
P - 15

Seznam restavratorjev in konzervatorjev

P - 700

Pregled komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov

P - 701

Pregled deponij za odlaganje kontaminiranih materialov

2.1.2. Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev
Evakuacija se izvaja le v primeru, e z drugimi ukrepi ni mogo e zagotoviti varnosti ljudi in
materialnih dobrin. Odredi jo lahko vlada, župan, oziroma v nujnih primerih pristojni poveljnik
Civilne zaš ite. Evakuacija se izvaja takoj, ko je ugotovljeno, da na prizadetem podro ju niso
zagotovljeni osnovni pogoji za življenje. Najprej se izvaja evakuacija ljudi, nato živali in
nazadnje po potrebi pa tudi materialnih dobrin.
V prilogah so zapisana evakuacijska zbirališ a in sprejemališ a ter pregled vozil za izvedbo
evakuacije. V kolikor vseh evakuirancev ni mogo e namestiti na lokacije doma e ob ine, se
del prebivalcev evakuira v sosednje ob ine oz. regije.
Pri izvedbi evakuacije, ki jo izvaja štab CZ ob ine, sodelujejo ustrezne ob inske službe, na
terenu pa poverjeniki za CZ, gasilci, policija in ustrezne socialne službe.
Na sedežu Ob ine se po potrebi organizira tudi Informacijski center, ki evidentira vse
prebivalce brez strehe in v sodelovanju s štabom CZ ob ine daje informacije v zvezi s
potekom evakuacije. Informacijski center za potrebe, ki se navezujejo neposredno na
potnike v letalu, je v pristojnosti Izpostave URSZR Kranj.
Pri izvedbi evakuacije, ki jo izvaja štab CZ ob ine, sodelujejo tudi ob inski organi, na terenu
pa poverjeniki za CZ, gasilci, policija in ustrezne socialne službe. Informativni center ob ine
zbira obvestila in evidentira vse prebivalce, ki so ostali brez strehe nad glavo. Te podatke
pridobiva neposredno od prebivalcev, ali preko poverjenikov za CZ ter preko komisij za
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oceno poškodovanosti in uporabnosti objektov. Podatke o prebivalcih brez strehe nad glavo
informativni center ob ine posreduje na Ob ino – Oddelku za javne službe in ob insko
premoženje, ki izvaja razporejanje ogroženih v nastanitvene enote. Postopek sprejema,
nastanitve in oskrbe ogroženih vodi in izvaja OZ Rde ega križa Škofja Loka v sodelovanju s
taborniki in skavti. Informativni center ob ine, ki evidentira vse prebivalce brez strehe in v
sodelovanju s štabom CZ ob ine daje informacije v zvezi s potekom evakuacije, se
organizira na sedežu Ob ine, rezervna lokacija pa je GD na Trati.

Diagram poteka evakuacije
Sporo ilo za javnost

2.1.2.1.
JAVNA OBJAVA
LOKACIJ EVAKUACIJSKIH
ZBIRALIŠ!

Pregled poškodovanih
in uni enih objektov,
Evidenca prebivalcev

2.1.2.2.
EVAKUACIJA LJUDI IN ŽIVALI
IZ NEUPORABNIH OBJEKTOV
IN OGROŽENIH OBMO!IJ

Evidenca prebivalcev
brez strehe

2.1.2.3.
EVIDENTIRANJE
PREBIVALCEV
BREZ STREHE

Napotnica za nastanitev
V nastanitveni enoti

Evidenca prebivalcev
v nastanitveni enoti

Poveljnik CZ ob ine
Ob ina

Poveljnik CZ ob ine,
Poverjeniki za CZ,
Službe CZ za podporo

Informativni center ob ine

2.1.2.4.
RAZPOREJANJE OGROŽENIH
V NASTANITVENE ENOTE

Poverjeniki za CZ
Pristojne socialne službe
Društva in RK

2.1.2.5.
SPREJEM, NASTANITEV IN
OSKRBA OGROŽENIH

Vodja nastanitvene enote

Priloge in dodatki:
P - 16

Pregled centrov za socialno delo v regiji

P - 702

Telefonske številke informativnega centra za pomo prebivalcem

P - 703

Pregled evakuacijskih zbirališ

P - 704

Pregled evakuacijskih sprejemališ

P - 705

Pregled vozil za evakuacijo
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2.1.3. Sprejem in oskrba ogroženih in prizadetih prebivalcev
Sprejem in oskrba ogroženih in prizadetih prebivalcev obsega:
urejanje sprejemališ za evakuirane prebivalce,
urejanje za asnih prebivališ ,
nastanitev prebivalstva,
oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebš inami,
zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomo i.
Naloge na tem podro ju opravljajo službe Civilne zaš ite za podporo, gospodarske družbe,
zavodi in druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi in prehrambenimi zmogljivostmi, enote tabornikov in skavtov, Rde i križ Slovenije, Slovenski Karitas in
druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo in druge socialne službe ter ob ani v
okviru soseske pomo i.
V prilogah na rta so opredeljene obstoje e nastanitvene zmogljivosti ter tudi lokacije za
postavitev za asnih prebivališ . Prebivalce se namesti v zidane objekte, v kolikor to ne bi
bilo mogo e, pa v bivalnike. V skrajnem primeru se uporabijo šotori. V kolikor kapacitete
ob ine ne zadoš ajo, se zaprosi za pomo sosednje ob ine in nadalje regijo.
Pri zbiranju podatkov o ljudeh, ki so ostali brez strehe na glavo, v okviru informativnega
centra ob ine, ki se organizira na sedežu Ob ine, sodelujejo ob inske službe, predvsem
Oddelek za javne službe in ob insko premoženje ter službe CZ za podporo.
Naloge na podro ju postavitve za asnih bivališ in na podro ju sprejemanja evakuirancev v
namestitvenih enotah opravljajo službe Civilne zaš ite za podporo, gospodarske družbe,
zavodi
in
druge
organizacije,
ki
razpolagajo
z
nastanitvenimi
in
prehrambenimi zmogljivostmi, enote tabornikov in skavtov, Rde i križ Slovenije, Slovenski
Karitas in druge humanitarne organizacije, centri za socialno delo in druge socialne službe
ter ob ani v okviru soseske pomo i.
Glavno vlogo pri zbiranju in razdeljevanju humanitarne pomo i prevzame OZ Rde ega križa
Škofja Loka, nadzor preskrbe pa vrši lan štaba CZ ob ine, ki se ga dolo i za ta namen.
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Diagram poteka aktivnosti sprejema in oskrbe ogroženih prebivalcev
8.1.3.1.
ZBIRANJE PODATKOV
O OB!ANIH, KI SO OSTALI
BREZ STREHE

NE

8.1.3.2.
ODLO!ANJE
O NASTANITVENIH
ZMOGLJI.

8.1.3.3.
POSTAVITEV
ZA!ASNIH BIVALIŠ!

8.1.3.4.
ORGANIRANJE OSKRBE V
NASTANITVENIH ENOTAH
Evidenca ogroženih
prebivalcev

Obvestila

8.1.3.5.
ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE
HUMANITARNE POMO!I
8.1.3.6.
SPREMLJANJE PRESKRBE
Z ŽIVLJENSKIMI
SREDSTVI

Štab CZ ob ine
Poverjeniki za CZ
Ob ani

DA

Štab CZ ob ine

Poveljnik CZ ob ine
Službe za podporo CZ

Vodja nastanitvene
enote

Humanitarne
organizacije,
pristojne službe
socialnega varstva
Štab CZ ob ine
Poklicne sile

Priloge in dodatki:
P - 16

Pregled centrov za socialno delo v regiji

P - 17

Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane

P - 706

Pregled obstoje ih nastanitvenih zmogljivosti

P - 707

Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališ

P - 708

Pregled cistern za prevoz vode po ob inah

2.1.4. Radiološka, kemijska in biološka zaš ita
Del prevoza nevarnih snovi poteka tudi z letali. Nevarne snovi morajo biti prepeljane v
skladu z dokumenti IATA in ICAO. Gre predvsem za mednarodne polete, za uvoz radiofarmacevtskih sredstev za nekatere zdravstvene in raziskovalne ustanove, ter za prevoz
goriva za JE Krško.
Ob letalski nesre i obstaja nevarnost, da zaradi poškodb letala, pride do nenadzorovanega
uhajanja teh snovi v okolje. !e do tega pride, je potrebno na prizadetem obmo ju poostriti
nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanje z njimi.
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Zahtevnejše terenske in laboratorijske preiskave ter analize izvaja takoj po nesre i
pooblaš en ekološki laboratorij z mobilno ekipo pri Inštitutu Jožef Stefan iz Ljubljane ter
Mobilna enota ekološkega laboratorija Maribor pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor.
Analize, ki jih na terenu ni mogo e opravljati, izvajajo po potrebi pooblaš ene organizacije, ki
so opremljene z laboratoriji za najzahtevnejše kemi ne, biološke in radiološke preiskave.
Po potrebi po nesre i celotno prizadeto obmo je pregleda regijska enota za RKB zaš ito, ki
izvede detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo in jemanje vzorcev na terenu. Samo dezinfekcijo
opravljajo ob inske enote za RKB zaš ito in PGD Škofja Loka.
Ob letalski nesre i, ko so zaradi nevarne snovi ogrožene podtalnica, kmetijske, gozdne in
vodne površine, ReCO o tem dogodku obvestiti tudi pristojne inšpekcijske službe.
!e pride do kontaminacije širšega obmo ja kot sekundarna posledica letalske nesre e, se
izvajajo zaš itni ukrepi v skladu z na rtom zaš ite in reševanja nesre i z nevarnimi snovmi.
V sanacijo posledic se vklju ujejo javne službe, inštituti in pooblaš ene organizacije, ki imajo
ustrezne laboratorije za preiskave in analize ter ostale službe in organizacije, ki so
usposobljene in imajo ustrezno zaš itno in reševalno opremo.

Diagram poteka aktivnosti ob radiološki, kemijski in biološki zaš iti
2.1.4.1.
PREGLED VIROV
NEVARNIH SNOVI

Pregled virov
nevarnih snovi

Obvestilo o nevarnosti

NE

2.1.4.2.
NEVAR. NESRE!E
Z NEVARNO
SNOVJO

Štab CZ ob ine
Enote CZ za RKB zaš ito
ob ine in regije

DA

2.1.4.3.
OBVEŠ!ANJE O NEVARNOSTIH
POVEZANIH Z NEVARNIMI
SNOVMI

Obvestilo

2.1.4.4.
IZVAJANJE ZAŠ!ITNIH
UKREPOV

Delovni nalog

Poro ilo o intervenciji

2.1.4.5.
ZAKLJU!EK
INTERVENCIJE

Vsak, ki opazi nevarnost
Policija

Poveljnik CZ ob ine
CORS

Vodja intervencije

Vodja intervencije

Priloge in dodatki:
P-4

Pregled ob inskih enot za RKB zaš ito

P - 18

Pregled dekontaminacijskih postaj

P - 19

Pregled virov nevarnih snovi na obmo ju regije

P - 701

Pregled deponij za odlaganje kontaminiranih materialov
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2.1.5. Zaš ita kulturne dediš ine
Zaš ita kulturne dediš ine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti
ter prepre evanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesre na kulturno dediš ino. Izvajajo
jih strokovnjaki s podro ja kulturne dediš ine, strokovne službe za varstvo kulturne
dediš ine, po potrebi pa se vklju ijo tudi enote, službe ter druge sile za zaš ito, reševanje in
pomo .
Po letalski nesre i lahko pride tudi do poškodb ali drugih škodljivih posledic na kulturni
dediš ini. V tem primeru strokovnjaki s podro ja kulturne dediš ine sodelujejo s silami za
zaš ito, reševanje in pomo in sodelujejo s komisijo za oceno poškodovanosti in uporabnosti
objektov. Kulturna dediš ina se im prej zavaruje pred vremenskimi vplivi, premi no
dediš ino pa se po potrebi premesti v druge ustrezne objekte.
Komisija za oceno stanja posreduje podatke o stanju in potrebnih ukrepih Ob ini – oddelku
za okolje in prostor, ki pripravi pregled stanja kulturne dediš ine in dokumentira vse nastale
poškodbe. Ob inska služba v sodelovanju z restavratorji in konzervatorji dolo i takojšnja
varnostna dela in nujna konzervatorska dela in o tem obvesti štab CZ ob ine, ki dolo i
izvajalce teh ukrepov.
Diagram poteka aktivnosti zaš ite kulturne dediš ine
Register kulturne dediš ine,
Zapisniki
Zapisniki

NE

2.1.5.1.
PREGLED STANJA
KULTURNE DEDIŠ!INE

Ustanove s podro ja
varstva kulturne
dediš ine

2.1.5.2.
DOKUMENTIRANJE
POŠKODBE

Ustanove s podro ja
varstva kulturne
dediš ine

2.1.5.3.
ODLO!ANJE O
TAKOJŠNJIH ZAŠ!ITNIH
UKREPIH

DA

2.1.5.4.
TAKOJŠNA VARNOSTNA DELA
(VAROVANJE, PODPIRANJE,
ZAPIRANJE, EVAKUACIJA ITD.)
2.1.5.5.
NUJNA KONZERVACIJSKA
DELA

Pristojne ustanove
s podro ja varstva
kulturne dediš ine

Strokovne ekipe ustanov
s podro ja varstva
kulturne dediš ine
Enote CZ
Strokovne
konzervatorske ekipe

Priloge in dodatki:
P - 15

Seznam restavratorjev in konzervatorjev

P - 20

Pregled zaš itnih obmo ij kulturne dediš ine

P - 21

Pregled krajinskih obmo ij kulturne dediš ine

P - 22

Pregled objektov kulturne dediš ine

P - 23

Pregled objektov naravne kulturne dediš ine

P - 24

Pregled strokovnih komisij za varstvo kulturne dediš ine

Ukrepi in naloge zaš ite in reševanja ob letalski nesre i za ob ino Škofja Loka

Stran 11

Štab Civilne zaš ite ob ine Škofja Loka

UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESRE I
2.2. Naloge zaš ite, reševanja in pomo i
2.2.1. Gašenje in reševanje ob požarih
Naloge gašenja in reševanja ob letalski nesre i izvajajo prostovoljne gasilske enote, jamarji,
kinologi, TRE in gorska reševalna služba. Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju drugih
nalog zaš ite, reševanja in pomo i, še posebej pri:
gašenje požarov in reševanje ob požarih in eksplozijah,
reševanje ukleš enih in blokiranih potnikih,
pomo pri prenosu ponesre encev s kraja nesre e in s težje dostopnih predelov,
pomo pri pripravi ponesre enih za prevoz,
druge splošne reševalne naloge.
Aktiviranje omenjenih enot izvaja Regijski center za obveš anje Kranj.
DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI
2.2.1.1.
OBVESTILO
O POŽARU

Na rt alarmiranja

Pregled gasilskih enot

2.2.1.2.
ALARMIRANJE GASILSKIH ENOT

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Pristojne službe

ReCO Kranj

2.2.1.3.
ORGANIZIRANJE IN VODENJE
GASILSKE INTERVENCIJE

Vodja gasilske intervencije

2.2.1.4.
SODELOVANJE PRI DRUGIH
OBLIKAH REŠEVANJA

Gasilske enote

2.2.1.5.
PREVENTIVNO SPREMLJANJE
POŽARNE OGROŽENOSTI

Gasilske enote

Priloge in dodatki:
P-1

Pregled kontaktnih oseb sil za zaš ito, reševanje in pomo v ob ini

P - 35

Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini
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2.2.2. Tehni no reševanje

Obvestilo o letalski nesre i

2.2.2.1.
TEHNI!NO REŠEVANJE

2.2.2.2.
ISKANJE PONESRE!ENCEV

2.2.2.3.
PREVOZ OPREME
NA MESTO NESRE!E

Obvestilo o pogrešanih

Delovni nalog

2.2.2.4.
TEHNI!NO REŠEVANJE
PONESRE!ENIH IZ LETALA

2.2.2.5.
SPREMLJANJE

2.2.2.6.
KON!NO PORO!ILO

KZPS d.o.o.
CORS
ReCO Kranj

KZPS d.o.o.
Policija
Enote CZ
Vodja intervencije
Policija
Slovenska vojska

Sile ZRP
PGD Škofja Loka

Štab CZ za Gorenjsko
Štab CZ ob ine

Poveljnik CZ za Gorenjsko
Poveljnik CZ ob ine

Tehni no reševanje obsega izvidovanje in tehni no reševanje. Tehni no reševanje zajema:
odkrivanje ponesre encev v razbitinah,
reševanje ljudi in materialnih dobrin iz razbitin, vode in težko dostopnih predelov,
premoš anje vodnih in drugih ovir,
zavarovanje poti in prehodov na težko dostopnih terenov in
izvajanje drugih nalog iz svoje pristojnosti.
Ob letalski nesre i na težko dostopnem predelu ali ob padcu letala na naselje se za
izvidovanje ponesre enih aktivirajo naslednje sile za zaš ito, reševanje in pomo :
gorska reševalna služba,
jamarska reševalna služba,
tehni no-reševalne enote,
enote reševalcev z reševalnimi psi,
gasilske enote, ki opravljajo naloge širšega pomena in
enoto za hitre reševalne intervencije.
Ob letalski nesre i na težko dostopnem terenu se za prevoz potrebne opreme za tehni no
reševanje uporabijo helikopterji Policije in SV.
Vodja intervencije organizira umik ranjenih, preživelih in mrtvih s kraja nesre e ter iskanje
utopljencev oziroma pogrešanih. Intervencija se zaklju i, ko ni ve neposredne nevarnosti za
življenje in zdravje ljudi.

Ukrepi in naloge zaš ite in reševanja ob letalski nesre i za ob ino Škofja Loka

Stran 13

Štab Civilne zaš ite ob ine Škofja Loka

UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESRE I
Delovanje organov, enot in služb ter drugih sil za zaš ito, reševanje in pomo v skladu z
na elom postopnosti vodi, usmerja in usklajuje pristojni, praviloma regijski poveljnik CZ in
Štab CZ.
Pri izvajanju navedenih nalog je prepovedano:
dotikati se in premikati razbitine, ruševine ter druge vsebine zrakoplova brez
predhodnega dovoljenja komisije za preiskovanje letalske nesre e in ustreznega
dokumentiranja in
spreminjati kraj nesre e in brisati sledi nesre e.
Priloge in dodatki:
P-1

Pregled kontaktnih oseb sil za zaš ito, reševanje in pomo v ob ini

P-5

Pregled ob inskih tehni no – reševalnih enot Civilne zaš ite

P - 35

Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini

2.2.3. Nujna medicinska pomo
Diagram poteka aktivnosti nujne medicinske pomo i
Sporo ilo
Obvestilo

Pripadniki PP CZ
Ob ani

PRIJAVA
POŠKODBE, BOLEZNI
PRVA
(LAI!NA) POMO!

Ekipe za prvo pomo

DA

Ekipe za prvo pomo

TRIAŽA

Zdravstveni dom
Zdravstvena postaja

ZDRAVNIŠKI PREGLED
PRVA SPECIALISTI!NA POMO!
Karton poškodovanca

DA
TRIAŽA
ZDRAVNIŠKI PREGLED,
PRVA SPECIALISTI!NA
POMO!

Pregled splošnih
bolnišnic v regiji
Napotnica za nadaljnje
zdravljenje,
Pregled specialnih
bolnišnic v regiji
Zdravstvena
dokumentacija

NE

NAPOTITEV NA
NAD. ZDRAVLJENJE

SPREJEM V USTREZNI
ZDRAVSTVENI USTANOVI

Zdravstveni dom
Zdravstvena postaja
Bolnišnice

DA

Bolnišnice

Bolnišnice
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V okviru prve medicinske pomo i se ob nesre i izvajajo naslednji ukrepi:
nudenje prve (lai ne pomo i), ki jo dajejo posamezniki na kraju dogodka in kasneje
tudi pripadniki ekip za prvo pomo CZ,
nudenje zdravstvene pomo i, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v
zdravstvenih domovih,
nudenje nujne specialisti ne zdravstvene pomo i, ki jo zagotavljajo splošne in
specialisti ne bolnišnice,
izvajanje higienskih in protiepidemi nih ukrepov, ki jih izvajajo razli ne službe
pod nadzorstvom zdravstvenega inšpektorata in zavoda za zdravstveno varstvo,
oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo,
Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo v okviru osebne in vzajemne pomo i.
Dokler je mogo e, se prva medicinska pomo nudi v Zdravstvenem domu in bolnišnicah. V
primeru, da bi v nesre i število poškodovanih bilo takšno, da ga omenjene institucije ne bi
mogle ve obvladovati, se aktivira tudi ekipe za prvo pomo Civilne zaš ite, zdravstvene
ustanove pa bodo morale za eti delovati v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje o delu
zdravstva ob naravnih in drugih nesre ah.
Zdravstveni dom Škofja Loka zbira prijave o poškodbi oz. bolezni neposredno od ob anov
ali od pripadnikov reševalnih enot. V kolikor s svojimi zmogljivostmi ne more zadostiti vsem
potrebam, posreduje zahtevo za pomo štabu CZ ob ine. !lan štaba, odgovoren za to
podro je, koordinira in usmerja delo reševalnih ekip na terenu.
Ekipe reševalnih enot na terenu odrejajo napotitev v zdravstveno ustanovo in zahteve
posredujejo neposredno v Zdravstveni dom. V kolikor zaradi pomanjkanja zmogljivosti
Zdravstveni dom ne more zagotoviti prevoza v ustrezno zdravstveno ustanovo, pri tem
pomagajo ekipe PP za prevoz ranjencev.
Oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in drugo medicinsko opremo izvajajo zdravniki, v
primeru ve jih potreb pa se organizira sanitetni center, za katerega vzpostavitev in delovanje
poskrbi OZ RK Škofja Loka v sodelovanju z Zdravstvenim domom.
Za higiensko proti epidemi ne ukrepe je odgovoren Zavod za zdravstveno varstvo
Gorenjske. Ta v primeru ugotovitve potrebe po izvajanju takšnih ukrepov pri ne delovati v
skladu z njihovimi navodili, štab CZ ob ine pa jim nudi pomo pri izvajanju potrebnih
ukrepov.

Priloge in dodatki:
P-6

Pregled enot za prvo pomo v ob ini

P - 25

Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj po ob inah

P - 26

Pregled splošnih bolnišnic v regiji

P - 27

Pregled specialnih bolnišnic v regiji

P - 28

Pregled reševalnih vozil v regiji
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2.2.4. Identifikacija mrtvih
Ob ve ji letalski nesre i in ve jem številu mrtvih, bi poleg rednih služb, ki opravljajo
identifikacijo mrtvih, zaprosili za pomo tudi enoto za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za
sodno medicino pri Medicinski fakulteti. Redne službe bi aktivirali preko ReCO Kranj, v
kolikor to zaradi prezasedenosti operativca v ReCO ne bi bilo mogo e, potem za aktiviranje
redne ekipe poskrbi štab CZ ob ine.
Identifikacijo mrtvih po potrebi izvajajo tudi ekipe za identifikacijo mrtvih, ki so organizirane
na državni ravni, ob ina pa za njihovo pomo zaprosi preko regije, kamor naslovi prošnjo za
pomo . Prošnjo lahko posredujejo poveljnik CZ ob ine ali njegov namestnik.
Identifikacija mrtvih obsega:
zbiranje in prevoz trupel ponesre enih,
zbiranje podatkov o pogrešanih,
identifikacijo trupel,
obveš anje svojcev,
obveš anje javnosti.
Prostorski plan ob ine že vsebuje tudi predvideno širitev pokopališ a za pokop velikega
števila mrtvih in sicer severovzhodno od trenutne lokacije.

Priloge in dodatki:
P - 29

Seznam lanov ekip za identifikacijo mrtvih

2.2.5. Psihološka pomo
Preživeli in svojci žrtev ob nesre i praviloma doživijo hud stres in potrebujejo tudi psihološko
pomo . Psihološko pomo ob preživelim nudijo razli ni strokovnjaki (psihologi, terapevti,
duhovniki in drugi).
Ob letalski nesre i v kateri so udeleženi potniki, izpostava URSZR Kranj vzpostavi
informacijski center v sodelovanju z letalskim prevoznikom in drugimi pristojnimi organi.
Preko sredstev javnega obveš anja takoj objavijo telefonsko številko, na kateri lahko svojci
dobijo informacije o stanju udeležencev v nesre i. Informacijski center zagotavlja tudi
psihološko, duhovno in drugo pomo preživelim in svojcem udeležencev nesre e.
Prevoznik organizira center za pomo svojcem.
Priloge in dodatki:
P - 16

Pregled centrov za socialno delo v regiji

P - 30

Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah

P - 31

Pregled ve jih verskih skupnosti v Sloveniji

Ukrepi in naloge zaš ite in reševanja ob letalski nesre i za ob ino Škofja Loka

Stran 16

Štab Civilne zaš ite ob ine Škofja Loka

UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESRE I
2.2.6. Pomo prevajalske službe
Z letali se vozijo ljudje razli nih jezikovnih skupin, zato lahko prihaja do nesporazumevanja
med preživelimi in reševalci oziroma komisijo za preiskovanje vzrokov letalske nesre e.
Ob letalski nesre i v Republiki Sloveniji letalski prevoznik zagotovi ustrezne prevajalske
službe.

2.2.7. Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Za vse, ki so se umaknili iz prizadetega podro ja ali pa so jih rešili reševalci in so ostali brez
doma, je potrebno imprej zagotoviti za asna bivališ a. Prebivalstvu, ki ga je prizadela
letalska nesre a, je potrebno zagotoviti preskrbo s hrano in pitno vodo. Posebno pozornost
je potrebno posvetiti ljudem, ki so socialno ogroženi, otrokom in starejšim ljudem.
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje obsega:
nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi
življenjskimi potrebš inami,
oskrbo z elektri no energijo,
zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
zagotovitev delovanja komunalne infrastrukture,
zagotovitev in zaš ito nujne živinske krme,
zaš ito kulturne dediš ine.
Diagram poteka aktivnosti ob popravilu infrastrukture
Obvestilo o poškodbah

Obvestilo o
poškodbah

Obvestilo o poškodbah

Obvestilo o poškodbi

Obvestilo o poškodbah

Obvestilo o poškodbah

2.2.7.1.
ZBIRANJE PODATKOV
O POŠKODBAH NA
INFRASTRUKTURI

2.2.7.2.
PREGLED STANJA
PLINOVODA

2.2.7.3.
PREGLED STANJA
ELEKTRI!NEGA OMREŽJA

2.2.7.4.
PREGLED STANJA
VODOVODNEGA SISTEMA
2.2.7.5.
PREGLED STANJA
KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA
2.2.7.6.
PREGLED STANJA JAVNEGA
TELEKOMUNIKACIJSKEGA

Ob ani
Poverjeniki CZ
ReCO

Pristojna javna služba

Pristojna javna služba

Pristojna javna služba

Pristojna javna služba

Pristojna javna služba
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SISTEMA

2.2.7.7.
PREGLED STANJA
PROMETNE
INFRASTRUKTURE

Obvestilo o poškodbah

Pristojna javna služba

2.2.7.8.
PREGLED STANJA
VODNOGOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IZ
DRŽAVNE PRISTOJNOSTI

Obvestilo o poškodbah

Obvestilo o poškodbi

Obvestilo o poškodbi

Pristojna javna služba

2.2.7.9.
PREGLED STANJA
VODNOGOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IZ
LOKALNE PRISTOJNOSTI

VGJS

2.2.7.10.
ODLO!ANJE O
UKREPIH ZA OHRANITEV
IN POPRAVILO
INFRAST.

Javne službe in druge
organizacije s podro ja
infrastrukture

2.2.7.11.
JAVNA OBJAVA NAVODIL
OB!ANOM

Navodila o ravnanju
z napravami

Javne službe in druge
organizacije s podro ja
infrastrukture

2.2.7.12.
POPRAVILO
POŠKODOVANIH
OBJEKTOV

Delovni nalog

Pristojna javna služba

2.2.7.13.
ZAHTEVA ZA POMO!
V SILAH IN SREDSTVIH

Obvestilo o nevarnosti

Sklep o aktiviranju

Poro ilo

NE

2.2.7.14.
ODOBRITEV
POMO!I

2.2.7.15.
AKTIVIRANJE SIL IN
SREDSTEV CZ
2.2.7.16.
IZDELAVA PORO!ILA
O STANJU
INFRASTRUKTURE

Javne službe in druge
organizacije s podro ja
infrastrukture

DA

Poveljnik CZ ob ine

Poveljnik CZ ob ine

Javne službe in druge
organizacije s podro ja
infrastrukture
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Diagram poteka aktivnosti zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomo i
Obvestilo v medijih

Spisek rezerv

Podatki o prispeli pomo i

Pregled potreb

Poro ila

2.2.7.17.
JAVNA OBJAVA
HUMANITARNIH AKCIJ

RKS, Karitas in druge
humanitarne organizacije

2.2.7.18.
SPROSTITEV REZERV
HUMANITARNE POMO!I

RKS, Karitas in druge
humanitarne organizacije

2.2.7.19.
ZBIRANJE
HUMANITARNE POMO!I

RKS, Karitas in druge
humanitarne organizacije

2.2.7.20.
RAZDELJEVANJE
HUMANITARNE POMO!I

RKS, Karitas in druge
humanitarne organizacije

2.2.7.21.
SPREMLJANJE
SOCIALNE
PROBLEMATIKE

Pristojne ob inske službe
za socialno varstvo
Humanitarne organizacije

Diagram poteka aktivnosti organiziranja preskrbe prebivalcev na prizadetem obmo ju
2.2.7.22.
OCENA STANJA NA
PODRO!JU PRESKRBE
2.2.7.23.
ORGANIZIRANJE OSKRBE
Z VODO

Pristojne ob inske
službe za preskrbo

Pristojni organi s
podro ja preskrbe

Navodilo za uporabo
pitne vode

2.2.7.24.
OBJAVA NAVODIL ZA
UPORABO PITNE VODE

Štab CZ ob ine
ZZV

Pregled objektov za
pripravo hrane

2.2.7.25.
ORGANIZACIJA OSKRBE
S HRANO

Trgovinske organizacije
Stacionarij RKS

2.2.7.26.
SPREMLJANJE POTREB
NA PRIZADETEM
OBMO!JU

Pristojni državni in
ob inski organi

Vse službe z ob inske pristojnosti, ki so zapisane v diagramih, so s potrebnimi podatki o
obveš anju in odgovornih osebah zapisane v prilogah.
Ostale pristojne službe, kot so elektrogospodarstva, telekomunikacijska podjetja ipd. se o
poškodbah obveš a preko ReCO, ki v skladu z njihovimi na rti obveš a odgovorne osebe
oz. dežurne službe.
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Priloge in dodatki:
P-7

Pregled ob inskih služb za podporo

P-8

Pregled pristojnih javnih služb in odgovornih oseb glede komunalne infrastrukt.

P - 16

Pregled centrov za socialno delo v regiji

P - 30

Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah

Na podro ju, ki ga prizadene letalska nesre a, varnost zagotavljajo policija, zasebne
varnostne agencije in drugi.
Policija pri zagotavljanju varnosti na prizadetem podro ju izmed nalog, ki so opredeljene v
Zakonu o policiji, opravlja zlasti naslednje naloge:
varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, varovanje dolo enih
oseb, organov, objektov in okolišev,
prepre evanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejan in prekrškov, vzdrževanje
javnega reda in varovanje državne meje,
nadzor in urejanje prometa.

Diagram poteka aktivnosti ob zagotavljanju varnosti
Na rt prometne
Ureditve

Obvestilo o zaporah

2.2.7.27.
IZDELAVA
NA!RTA
PROMETNE UREDITVE
2.2.7.28.
OBVEŠ!ANJE O ZAPORAH
CEST IN DRUGIH
PROMETNIH OMEJITVAH
2.2.7.29.
UREJANJE PROMETA MED
IZVAJANJEM ZRP

2.2.7.30.
ZAVAROVANJE OBMO!JA
NESRE!E IN DELOVIŠ!

2.2.7.31.
ZAGOTAVLJANJE JAVNE
VARNOSTI

Poro ila

2.2.7.32.
OBVEŠ!ANJE O
VARNOSTNIH
RAZMERAH

MPZ v sodelovanju z MNZ

Policija

Policija

Javne službe
Službe za podporo CZ
Policija

Policija

CORS
OKC MNZ
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3. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠ ITA
Osebna in vzajemna zaš ita obsega vse ukrepe prebivalcev za prepre evanje in ublažitev
posledic nesre e za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja.
O stanju na prizadetem obmo ju v primeru nesre e županu poro a poveljnik CZ ob ine,
kateremu poro a vodja intervencije na terenu, poverjeniki CZ, gasilci in drugi reševalci.
Župan ob ine, poveljnik CZ ob ine, ali druga oseba pooblaš ena z njune strani o stanju na
prizadetem obmo ju obveš a javnost. V ta namen se lahko organizirajo redne tiskovne
konference. Za stalne informacije prebivalcem se na sedežu Ob ine lahko organizira
informativni center, rezervna lokacija je prostor Gasilske zveze Škofja Loka na Trati. Za
njegovo delovanje poskrbi Ob ina, ki s svojimi službami zagotavlja potrebne informacije o
osebni in vzajemni zaš iti. Ob ina poskrbi za distribucijo preventivnega gradiva, ki ga v
okviru usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemno pomo zagotovi država.
Psihološko pomo preživelim ob anom organizira ob ina v sodelovanju s Centrom za
socialno delo. Za izvedbo poskrbi Center za socialno delo, ki objavi podatke o tem, kje bo
psihološka pomo dostopna, oceni tudi potrebno število strokovnjakov. V kolikor bi prišlo do
pomanjkanja strokovnjakov, štab CZ ob ine zaprosi za pomo regijo.
Ob nesre i, v katerih je ve je število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi
duhovno pomo , ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepri anja
ljudi, udeleženih v nesre i in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomo prizadetim
nudijo z razli nimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih
najrazli nejših stiskah in potrebah. Ob ina za pomo ogroženim skupinam prebivalcem
zaprosi tudi humanitarne organizacije, katerih delo sofinancira. Te organizacije iz svojih vrst
zagotovijo prostovoljce, ki se pridružijo tudi drugim strokovnjakom s podro ja zdravstva,
sociologije in zaš ite ter reševanja, ti pa vsi skupaj nudijo ustrezno pomo ogroženim
skupinam, bodisi preko telefona, kot tudi z obiski na terenu. Seznam teh organizacij je v
prilogi.

Diagram poteka aktivnosti ob osebni in vzajemni zaš iti
OBVEŠ!ANJE PREBIVALCEV
O POSLEDICAH IN RAZMERAH
NA PRIZADETEM OBMO!JU
Navodilo prebivalcem

USMERJANJE OSEBNE IN
VZAJEMNE ZAŠ!ITE
(objava posebne telefonske številke)

Poveljnik CZ ob ine
Ob inske svetovalne službe
Center za socialno delo

ORGANIZIRANJE INFORMATIVNIH
CENTROV

Poveljnik CZ ob ine

POMO! POSEBNO OGROŽENIM
SKUPINAM PREBIVALCEV
Poro ila

Župan ob ine
Poveljnik CZ ob ine

SPREMLJANJE SOCIALNIH
RAZMER NA PRIZADETEM
OBMO!JU

Centri za socialno delo
Humanitarne organizacije
Ob inske svetovalne službe
Centri za socialno delo

Priloge in dodatki:
P - 11

Pregled sredstev javnega obveš anja, ki so pristojna za obveš anje ob nesre i
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P - 16

Pregled centrov za socialno delo v regiji

P - 30

Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah

D-7

Usposabljanje prebivalcev

D-8

Navodilo za uporabo pitne vode

D-9

Navodilo prebivalcem o ukrepih za prepre evanje epidemij

D - 10

Navodilo za psihološko pomo

D - 11

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesre ah

D - 12

Navodila o nujni zalogi hrane

D - 13

Navodilo za organiziranje in vodenje tiskovnega središ a
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4. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
4.1. Razlaga pojmov
LETALIŠ!E je dolo ena kopenska ali vodna površina (vklju no z objekti, napravami in
opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov.
LETALIŠKA CONA je dolo en nadzorovan del zra nega prostora nad letališ em in okrog
njega, namenjen varovanju letališkega prometa.
LETALO je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi vzgon v letu predvsem od
aerodinami nih reakcij na njegove površine.
LETALSKA NESRE!A ve jega obsega je nesre a pri kateri je uni eno letalo z vzletno maso
nad 5700 kg ali je v njej umrlo ali se teže poškodovalo 12 ali ve oseb ali e grozi okolju
ve ja nevarnost.
NESRE!A je po Zakonu o letalstvu dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki se
zgodi tedaj, ko se ena ali ve oseb oziroma stvari vkrca v zrakoplov, s katerim se namerava
opraviti let, do tedaj, ko se opravi izkrcanje in zaradi katerega je:
ena ali ve oseb smrtno ponesre enih ali težje poškodovanih oziroma so stvari
mo no poškodovane ali uni ene, razen, e so poškodbe posledica naravnih
vzrokov, e gre za samopoškodbe ali e poškodbe povzro ijo druge osebe, ali so
poškodovani slepi potniki, ki se skrivajo zunaj obmo ij, ki so obi ajno namenjena
potnikom in posadki,
na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na strukturi in
zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen.
4.2. Razlaga okrajšav
CORS
CZ
CZ RS
GD
GZ
IATA
ICAO
JE
PGD
PP
ReCO
RKB
RK
RKS
ZRP
ZZV

Center za obveš anje Republike Slovenije
Civilna zaš ita
Civilna zaš ita Republike Slovenije
Gasilski dom
Gasilska zveza
Mednarodna združenja letalskih prevoznikov
Mednarodna organizacija civilnega letalstva
Jedrska elektrarna
Prostovoljno gasilsko društvo
Prva pomo
Regijski center za obveš anje
Radiološka, kemi na in biološka
Rde i križ
Rde i križ Slovenije
Zaš ita, reševanje in pomo
Zavod za zdravstveno varstvo

Ukrepi in naloge zaš ite in reševanja ob letalski nesre i za ob ino Škofja Loka

Stran 23

Štab Civilne zaš ite ob ine Škofja Loka

UKREPI IN NALOGE ZAŠ ITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESRE I

5. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
5.1. Seznam prilog
5.1.1. Splošne priloge

št.

vsebina

1.

Pregled kontaktnih oseb sil za zaš ito, reševanje in pomo v ob ini

2.

Seznam ob inskih sil za zaš ito, reševanje in pomo

3.

Pregled opreme in sredstev ob inskih enot

4.

Pregled ob inskih enot za RKB zaš ito

5.

Pregled ob inskih tehni no – reševalnih enot Civilne zaš ite

6.

Pregled enot za prvo pomo v ob ini

7.

Pregled ob inskih služb za podporo

8.

Pregled pristojnih javnih služb in odgovornih oseb glede komunalne infrastrukture

9.

Seznam oseb, ki se jih obveš a o nesre i

10.

Seznam oseb, pristojnih za stike z javnostjo

11.

Pregled sredstev javnega obveš anja, ki so pristojna za obveš anje ob nesre i

12.

Seznam lanov štaba Civilne zaš ite Republike Slovenije

13

Seznam lanov štaba Civilne zaš ite regije ter poveljnikov štabov CZ ob in v regiji

14.

Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na podro ju ZiR

15.

Seznam restavratorjev in konzervatorjev

16.

Pregled centrov za socialno delo v regiji

17.

Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane

18.

Pregled dekontaminacijskih postaj

19.

Pregled virov nevarnih snovi na obmo ju regije

20.

Pregled zaš itnih obmo ij kulturne dediš ine

21.

Pregled krajinskih obmo ij kulturne dediš ine

22.

Pregled objektov kulturne dediš ine

23.

Pregled objektov naravne kulturne dediš ine

24.

Pregled strokovnih komisij za varstvo kulturne dediš ine

25.

Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj po ob inah

26.

Pregled splošnih bolnišnic v regiji
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27.

Pregled specialnih bolnišnic v regiji

28.

Pregled reševalnih vozil v regiji

30.

Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah

31.

Pregled ve jih verskih skupnosti v Sloveniji

32.

Pregled veterinarskih ambulant v regiji

33.

Pregled veterinarskih zavodov v regiji

34.

Pregled lokacij za pokop živalskih kadavrov

35.

Pregled prostovoljnih gasilskih enot v ob ini

36.

Pregled gasilskih enot regijskega pomena

5.1.2. Posebne priloge

št.

vsebina

700.

Pregled komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov

701.

Pregled deponij za odlaganje kontaminiranih materialov

702.

Telefonske številke informativnega centra za pomo prebivalcem

703.

Pregled evakuacijskih zbirališ

704.

Pregled evakuacijskih sprejemališ

705.

Pregled vozil za evakuacijo

706.

Pregled obstoje ih nastanitvenih zmogljivosti

707.

Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališ

708.

Pregled cistern za prevoz vode po ob inah
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5.2. Seznam dodatkov
5.2.1. Splošni dodatki

zap.
št.

vsebina

1.

Na rtovana finan na sredstva za izvajanje ukrepov in nalog

2.

Navodilo za organiziranje in vodenje informativnega centra

3.

Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaš ito, reševanje in pomo

4.

Aktiviranje ukrepov in nalog zaš ite in reševanja

5.

Vzorec delovnega naloga

6.

Opomnik za delo poveljnika CZ ob ine

7.

Usposabljanje prebivalcev

8.

Navodilo za uporabo pitne vode

9.

Navodilo prebivalcem o ukrepih za prepre evanje epidemij

10.

Navodilo za psihološko pomo

11.

Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesre i

12.

Navodila o nujni zalogi hrane

13.

Navodilo za organiziranje in vodenje tiskovnega središ a

14.

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode

5.2.2. Posebni dodatki

zap.
št.

vsebina

700.

Navodilo za vzdrževanje in razdelitev ukrepov in nalog zaš ite in reševanja

701.

Program usposabljanja, urjenja in vaj

702.

Usposabljanje sil za zaš ito, reševanje in pomo

703.

Vaje zaš ite in reševanja
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