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UTEMELJITEV
Uvod

Načrt zaščite in reševanja v primeru plazov, podorov ali usadov, verzija 2.0 je nadgradnja
Načrta zaščite in reševanja v primeru plazov, podorov ali usadov, verzija 1.0, ki je bil izdelan
leta 2009.
Načrt zaščite in reševanja v primeru plazov, podorov ali usadov na območju občine Brda je
izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št.51/06UPB1 in 97/10) v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS,
št 24/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) in temelji na Oceni ogroženosti pred
naravnimi in drugimi nesrečami v občini Brda z dne 13.1.2009 s popravki iz leta 2015.
1.2

Opredelitev pojma

Plaz je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega,
zaradi naravnega posedanja tal, zaradi dviga količine podtalnice. K pojavu plazov in usadov
vse bolj prispevajo tudi človekovi posegi v naravi, zlasti pri gradnjah objektov na črno.
Med zemeljske plazove uvrščamo številne pojave porušenja naravnega ravnovesja na
zemeljskem površju zaradi delovanja gravitacije in zunanjih procesov denudacije. Beseda
zemeljski pove, da je tak pojav vezan na zemeljske površinske sloje. Naziv zemeljski plazovi
torej zajema pojave plazenja v najširšem smislu – to je zelo različne pojave porušenja
naravnega ravnovesja na terenu.
Podor je gibanje materiala po brežini pod vplivom sile gravitacije, ki nastane zlasti v gorskem
območju. Značilno za usad je zelo strma površina, ki je včasih že kot taka lahko vzrok za zdrs.
1.3

Ogroženost pred plazovi v občini Brda

Na območju občine Brda se plazovi pojavljajo predvsem tam, kjer nastopa fliš, torej v
nižinskem delu, povsod tam, kjer je nagnjenost terena večja, kjer je več preperine in kjer je
vpad plasti neugoden. To so zlasti plazovi, ki nastanejo ob izgradnji ali obnovi vinogradov. Ti
plazovi predstavljajo velik problem, saj ogrožajo tamkajšnje prebivalstvo, njihovo
premoženje, domače živali in naravo. Ta ogroženost pa je zaradi odsotnosti sanacijskih
ukrepov zelo velika.
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Slika 1: Verjetnost pojavljanja plazov na območju občine Brda

1.4

Verjetnost nastanka verižne nesreče

Ob plazovih lahko pride do nastanka naslednjih verižnih nesreč:
- preplavitve, zablatenje in zamuljenje površin,
- zajezitev vodotokov,
- sukcesivno plazenje drugih delov brežine,
- rušenje objektov in komunikacij,
- proženje blatnih in murastih tokov,
- globinske in bočne erozije v hudournikih in rekah,
- nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje,
- poškodbe infrastrukture,
- uhajanje in eksplozije plina,
- prometne nesreče na cesti.
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OBSEG NAČRTOVANJA
Temeljne ravni načrtovanja

Načrte zaščite in reševanja ob plazu izdelajo država in občine, ki so na ogroženih območjih.
Temeljni načrt je občinski načrt.
2.2

Načela zaščite, reševanja in pomoči

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Pri zaščiti in reševanju je občina dolžna
uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne zadoščajo niti ni zadostno vključevanje
sil in sredstev mestnih občin, se vključi v pomoč in reševanje država.
Načelo preventive. Občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice,
aktivnosti s katerimi spremlja stanje na ogroženem območju.
Načelo pomoči. Ob nesreči je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka
pomoč je načeloma brezplačna.
Načelo javnosti. Občina je dolžna, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z
nevarnostjo in kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic
nesreč.
Načelo hitre intervencije. Da bi preprečili ali vsaj ublažili posledice nesreče, je treba ukrepati
hitro in učinkovito. Zato morajo biti sile za ZRP organizirane, opremljene in usposobljene
tako, da se lahko odzovejo v najkrajšem času .
Načelo humanosti. Vse dejavnosti ZRP so človekoljubne narave.
Načelo pravice do varstva ob nesreči. Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi pri teh nesrečah ima reševanje človeških življenj
prednost pred vsemi drugimi ukrepi.
Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na
obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
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KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POJAVU PLAZOV, PODOROV
ALI USADOV
Temeljne podmene načrta

Temeljne podmene Občinskega načrta zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu za občino
Brda so:
1. Občinski načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu za občino Brda je izdelan za
zemeljske plazove, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov in kadar lokalni viri ne zadoščajo za
učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
2. Varstvo pred zemeljskimi plazovi zagotavljajo v okviru svojih pravic in dolžnosti oziroma
pristojnosti prebivalci kot posamezniki, prebivalci prostovoljno organizirani v raznih društvih
in drugih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, javne reševalne
službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in
reševanje ter Občina Brda in državni organi.
3. Zemeljski plazovi lahko ogrozijo človeška življenja, živali in materialne dobrine neposredno
zaradi plazenja, zaradi poškodbe objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, predelavi,
uporabi, prevozu, pretovarjanju, skladiščenju in odstranjevanju nevarnih snovi, poškodb ali
porušitve mostov in druge prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture in
naravnih vodotokov, poškodb na električnih, plinskih in drugih napeljavah in podobno.
Naštete objekte morajo upravljavci na prizadetih območjih pregledati takoj po zemeljskih
plazovih.
4. Za preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi zemeljskih plazov ter za zaščito
prebivalstva je nujno, da so prebivalci na ogroženem območju pravočasno in objektivno
obveščeni o pričakovanih nevarnostih zemeljskega plazu, njegovih posledic, načrtih in
ukrepih za zmanjševanje posledic ter o ravnanju ob zemeljskem plazu.
5. Če zemeljski plazovi nastanejo nenadoma, sile za zaščito, reševanje in pomoč na
prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, živali in materialnih
dobrin.
6. Občinski načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu za občino Brda se aktivira, ko
zaradi posledic zemeljskega plazu na ogroženem območju nastopijo razlogi, ki onemogočajo
ali otežujejo tok vsakodnevni dejavnosti v gospodarstvu, šolstvu in privatnem življenju.
Odločitev o aktiviranju načrta sprejme poveljnik CZ Brda oziroma njegov namestnik.
7. Če lokalni viri na prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in
pomoč, Občina Brda zaprosi za pomoč sosednjo občino, regijo oziroma državo.
3.2

Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in pomoči

Zamisel izvedbe ob zemeljskem plazu temelji na ocenjenem poteku in razvoju nastalih
razmer in posledicah, ki jih na ljudeh, premoženju in okolju nesreča lahko povzroči.
Ukrepi ob zemeljskem plazu so odvisni od ugotovljene stopnje nevarnosti. Možne nesreče
delimo v tri stopnje, na osnovi katerih so predvidene tudi tri stopnje ukrepanja in sicer:
I. stopnja nevarnosti – plaz majhne razsežnosti oz. zelo počasen plaz
7

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU PLAZOV, PODOROV ALI USADOV

verzija 2.0

Nesreča in njene posledice so obvladljivi z osnovnimi ukrepi in s silami na nivoju
občine, občani in PGD Dobrovo samostojno ukrepajo in preprečijo nadaljnji razvoj
nesreče. Obvestilo o nesreči posredujejo na ReCO Nova Gorica.
II. stopnja nevarnosti - plaz srednje razsežnosti oz. počasen plaz
Nesreča in njene posledice niso obvladljivi z osnovnimi ukrepi in silami, vodja
intervencije zahteva pomoč drugih sil za ZRP občine. Obvestilo o nesreči posredujejo
na ReCO Nova Gorica. Ekipe z ukrepi in sredstvi nesrečo in njene posledice omejijo.
III. stopnja nevarnosti – plaz velike razsežnosti oz. hiter plaz
Nesreče in njenih posledic občinske sile za ZRP ne obvladajo. Obvestilo o plazu
posredujejo na ReCO Nova Gorica, regijske ali državne sile za ZRP, ki ukrepajo v
skladu z njihovimi načrti. Ekipe z ukrepi in sredstvi nesrečo in njene posledice omejijo.
3.2.1 Koncept odziva ob plazovih

8

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU PLAZOV, PODOROV ALI USADOV

3.3

verzija 2.0

Uporaba načrta

Načrt zaščite in reševanja v primeru plazov, podorov ali usadov v občini se aktivira, ko pride
do poškodb pri ljudeh in na objektih ter nastanejo razmere, ko redne službe in dejavnosti ne
morejo zaradi obsega nesreče odpravljati posledic.
Na podlagi ocene nesreče in posledic se poveljnik CZ občine Brda ali njegov namestnik odloči
o izvajanju načrta delno ali v celoti.
Odločitev o aktiviranju občinskega načrta sprejme poveljnik CZ občine Brda ali njegov
namestnik.
Sklep o preklicu izvajanja posameznih zaščitnih ukrepov in nalog sprejme občinski poveljnik
CZ, ki je ukrepe sprejel.
D -19: Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
D-20: Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
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POTREBNE SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI

4.1

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

4.1.1 Občinski organi
Župan
Občinska uprava
4.1.2
•

•
•
-

Sile za zaščito, reševanje in pomoč
Organi CZ
Poveljnik CZ
Namestnik poveljnika CZ
Štab CZ
Poverjeniki CZ
Enote in službe CZ
Enote za prvo pomoč
Tehnično reševalne enote
Informacijski center
Komisija za ocenjevanje škode
Javne službe
Zdravstveni dom Kojsko, Dobrovo, Reševalna postaja Nova Gorica
Policijska uprava Nova Gorica (PU Nova Gorica)
Splošna bolnišnica Franca Derganca Šempeter pri Gorici
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica (NIJZ, OE Nova
Gorica)
Komunala Nova Gorica, Cestno podjetje Nova Gorica, Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, Elektro Primorska
Javni zavod za gasilsko reševalno dejavnost Nova Gorica (JZGRD Nova Gorica)
Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij
PGD Dobrovo
OZRK Nova Gorica
DPD Soča Nova Gorica
PD Brda
CB Radio klub Nova Gorica
Jeep klub Brda
Moto klub Brda

P-1: Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
P-3: Pregled sil za ZRP
P-4: Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-7: Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZRP
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4.1.3 Občinska komisija
Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
V primeru plazu, podora ali usada občinska komisija takoj pristopi k ocenjevanju uporabnosti
poškodovanih objektov in ocenjevanju povzročene škode.
P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah

4.2

Materialno-tehnična sredstva za izvajanje načrta

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se načrtujejo obstoječa sredstva, ki se zagotavljajo
na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito,
reševanje in pomoč.
Materialno-tehnična sredstva se načrtujejo za:
zaščitno - reševalno opremo in orodje (sredstva za osebno in skupinsko zaščito,
sredstva za nastanitev prebivalcev, oprema vozila ter tehnična in druga sredstva,
ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševanje enote, službe in reševalci),
sredstva pomoči (živila, pitna voda, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki
so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu).
P -6: Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za ZRP

4.3

Predvidena finančna sredstva

Finančna sredstva se načrtujejo za stroške operativnega delovanja (povračilo stroškov za
aktivirane pripadnike CZ in druge sile ZRP), stroške usposabljanja enot in služb ter materialne
stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo idr.).
D-1: Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA

5.1

Opazovanje in obveščanje

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

POSREDOVANJE
INFORMACIJ O
NESREČI

Obrazci za
obveščanje

Načrt obveščanja

Načrt obveščanja

PRIMARNA
ODGOVORNOST

Očividec, prizadeti
ARSO
Krajevna in vaške
skupnosti
Poverjeniki za CZ

POSREDOVANJE
PODATKOV

ReCO Nova Gorica
ARSO

OBVEŠČANJE PRISTOJNIH
ORGANOV IN SLUŽB

ReCO Nova Gorica

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

SPREMLJANJE POROČANJA
IN ODZIVANJA
JAVNOSTI

Štab CZ Brda

Štab CZ Brda

Opazovanje in spremljanje aktivnosti plazov, je v pristojnosti Agencije RS za okolje, Družbe
Geoinženiring, oz. Javne gasilske službe. Prvo obvestilo o plazu mora vsebovati podatke o:
- čas nastanka plazu,
- območju in obsegu plazenja,
- ocena nadaljnjega poteka glede na vremensko napoved,
- predlog za intervencije na terenu.
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Obveščanje pristojnih organov

ReCO Nova
Gorica

Poveljnik CZ
Župan občine

Namestnik
poveljnika CZ
Brda

Člani štaba
CZ Brda

Občinska uprava
in občinski
organi

Poklicne
sile ZRP

Prostovoljne
sile ZRP

Na podlagi obvestil o nesreči ReCO Nova obvesti prvo dosegljivo osebo s seznama
odgovornih oseb v občini Brda.
Obveščanje poteka prek telefonskih zvez in pozivnikov ter elektronske pošte. V primeru
prekinitev teh zvez pa prek sistema zvez ZARE.
5.3

Alarmiranje, obveščanje javnosti

5.3.1 Alarmiranje ogroženega prebivalstva
Ob nevarnosti plazov, podorov ali usadov, kjer so lahko ogrožena življenja ljudi, je potrebno
začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov, prebivalstvo opozorimo na bližajočo se
nevarnost s sirenami z alarmnim znakom za preplah.
O alarmiranju prebivalstva odloča poveljnik CZ občine ali vodja intervencije, če je to nujno
potrebno.
5.3.2 Obveščanje prebivalstva o stanju na prizadetem območju
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je zadolžena občina. Občinski
organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo vzpostaviti s
prizadetem prebivalstvom na prizadetem območju čim boljše sodelovanje in si pridobiti
zaupanje ljudi. Poveljnik CZ občine skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje v
primeru plazov. Pripravljena obvestila in napotki se prebivalcem razdelijo preko Občine Brda,
krajevne in vaških skupnosti, pošte ali se obvestila in napotki vržejo v poštne nabiralnike
občanov.
P-18: Seznam medijev, ki bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za
izvajanje zaščitnih ukrepov
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5.3.3 Obveščanje širše javnosti
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti,
sta odgovorna župan in poveljnik CZ občine ali za to posebej pooblaščena oseba.
Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje občina in v ta namen, skupaj
s poveljnikom CZ občine:
− pripravlja skupna sporočila za javnost;
− navezuje stike z redakcijami medijev in novinarji ter skrbi, da imajo na razpolago
informativna in druga gradiva in da so jim dostopni informacijski viri;
− organizira in vodi novinarske konference;
− spremlja poročanje medijev.
Obveščanje javnosti v primeru plazov poteka v medijih, ki morajo po predpisih (25. člen
Zakona o medijih (Uradni list RS, številka 110/06 – UPB1 in 47/12)) 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. V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim
medijem:
- Slovenski tiskovni agenciji,
- Radiju Slovenija – I. In II. Program,
- Televiziji Sloveniji – I. In II. Program,
- lokalnim sredstvom obveščanja.
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AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV

6.1

Aktiviranje organov in njihovih strokovnih služb

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

OCENA STANJA NA
PRIZADETEM OBMOČJU

Poveljnik CZ Brda
Vodja intervencije

Poročilo s prizadetega
območja

Odredba župana,
poveljnika CZ občine

Sklep o aktiviranju

Poročila s prizadetih
območij

NE

ODLOČITEV O AKTIVIRANJU

AKTIVIRANJE ŠTABA CZ

DA

Poveljnik CZ Brda

Poveljnik CZ Brda

AKTIVIRANJE
OBČINSKIH STROKOVNIH
SLUŽB

Župan,
Poveljnik CZ Brda

SPREMLJANJE RAZMER

Poveljnik CZ Brda,
Štab CZ Brda
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Aktiviranje sil za zaščito in reševanje

DOKUMENTACIJA,
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA
AKTIVNOSTI

PRIMARNA
ODGOVORNOST

VZPOSTAVITEV
PRIPRAVLJENOSTI SIL ZRP

Poročila s kraja
nesreče

Odredba poveljnika
CZ Brda

Poročila s prizadetih
območij

NE

Poveljnik CZ Brda,
Občinska strokovna
služba

DA
PRESOJA RAZMER

Poveljnik CZ Brda

POZIVANJE SIL ZRP

Poveljnik CZ Brda

NAPOTITEV SIL ZRP NA
PRIZADETA OBMOČJA

Poveljnik CZ Brda

SPREMLJANJE DELOVANJA
SIL ZRP

Poveljnik CZ Brda,
Štab CZ Brda

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru plazov poveljnik CZ občine glede na
oceno stanja aktivira enote Civilne zaščite in druge sile za zaščito in reševanje.
Za zagotavljanje varnosti se aktivira Policijska postaja Nova Gorica, ki zavaruje območje
nesreče, ureja cestni promet za intervencijska vozila, zavaruje izvajanje posameznih zaščitnih
ukrepov in izvaja nadzor nad upoštevanjem začasne in stalne prometne signalizacije.
Pozivanje občinskih pripadnikov CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja
občinska strokovna služba, ki ureja tudi vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračil
stroškov, ki jih imajo pripadniki pri opravljanju dolžnosti v CZ oziroma pri zaščiti in reševanju.
6.3 Zagotavljanje pomoči v materialnih in finančnih sredstev
Za potrebna materialna sredstva kot so specialna oprema in druga zaščitna in reševalna
oprema pri odpravljanju posledic nesreč, ki jih občina nima, poveljnik CZ občine zaprosi
poveljnika CZ za Severnoprimorsko regijo. Župan zaprosi za finančna sredstva.
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UPRAVLJANJE IN VODENJE
Organi in njihove naloge

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10). Po tem zakonu se varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in
državni ravni.
a) Občinski organi

Župan:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih
nesreč,
- vodi zaščito reševanje in pomoč,
- odloča o uporabi sredstev iz proračuna,
- za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči župan imenuje in
pooblašča Poveljnika civilne zaščite.
Občinska uprava:
- opravlja naloge protokola pri organizaciji ogledov prizadetih območij s strani državnih
in drugih predstavnikov,
- sodeluje pri sklicu delavcev občinske uprave,
- sodeluje pri aktiviranju sil za ZRP,
- zagotavlja pogoje za delo štaba Civilne zaščite,
- zagotavlja informacijsko podporo organom vodenja na občinski ravni,
- organizira delo, oziroma zagotavlja pogoje za delo občinske komisije za ocenjevanje
škode nastale ob naravnih in drugih nesrečah in komisije za ocenjevanje
poškodovanosti in uporabnosti gradbenih objektov,
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
D-22: Načrt dejavnosti Občine Brda

b) Sile za ZRP
Poveljnik CZ občine:
Vodenje sil ZRP izvaja poveljnik CZ občine Brda tako da:
- vodi sile ZRP ob naravnih ali drugih nesrečah,
- preverja intervencijsko pripravljenost sil ZRP,
- odloča o uporabi sil in sredstev za ZRP,
- določa zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzoruje njihovo izvajanje,
- usklajuje pomoč in dejavnosti za ZRP pri odpravljanju posledic,
- skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil ZRP,
- daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil ZRP ter mnenja in
predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
- predlaga imenovanje članov štaba CZ.
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Poveljnik CZ občine lahko za vodenje posameznih intervencij ZiR določi vodjo intervencije.
Poveljnik CZ občine je za svoje delo odgovoren županu.
Štab Civilne zaščite občine:
Štab CZ pomaga poveljniku CZ pri vodenju ter opravljanju drugih operativno-strokovnih
nalog ZRP:
− operativno načrtovanje,
− organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti,
− zagotavlja informacijsko podporo,
− zagotavljanje logistične podpore občinskim silam za zaščito, reševanje in pomoč,
− opravljanje administrativnih in finančnih zadev.
c)Društva in druge nevladne organizacije
OZ RKS, Slovenska Karitas, Gasilska zveza Severnoprimorske, Postaje GRS, jamarji, kinologi,
potapljači, taborniki, skavti ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna
za ZRP, izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Vključujejo se v skupne akcije ZRP na podlagi
odločitev poveljnika CZ Brda.
7.2

Operativno vodenje

ŽUPAN

OBČINSKE
SLUŽBE

POVELJNIK CZ
BRDA
ŠTAB CZ BRDA

ENOTE IN SLUŽBE
ZIR

VODJA
INTERVENCIJE

Dejavnost za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik CZ
občine s pomočjo štaba CZ občine. Za vodenje intervencije na območju nesreče kjer delujejo
različne sile ZRS, občinski poveljnik CZ imenuje vodjo intervencije.
Njegova naloga je, da na mestu reševanja:
- oceni stanje na kraju nesreče,
- določi lokacijo od kod intervenirajo reševalne enote,
- določi metode in vrstni red reševalnih posegov,
- razporedi reševalce na delovna mesta,
- določi mesto za triažo poškodovanih oziroma mesto, od koder jih reševalna vozila
odpeljejo v zdravstvene ustanove,
18

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU PLAZOV, PODOROV ALI USADOV

-

verzija 2.0

zbira potrebe po pomoči (reševalnih vodilih, reševalcih, potrebni opremi in zamenjavi
enot),
preda dolžnost naslednjemu vodji intervencije.

V primeru, da občina ne razpolaga z ustreznimi silami, poveljnik CZ občine, skladno z
načelom postopnosti, zaprosi za pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč
sosednje občine Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Miren – Kostanjevica, Renče –
Vogrsko in Šempeter - Vrtojba ter poveljnika CZ za Severnoprimorsko regijo.
7.3

Organizacija zvez

Pri operativnem vodenju dejavnosti za ZRP se uporabljata sistem radijskih zvez zaščite in
reševanja (ZA-RE), ki ima podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Sistem zvez
ZA-RE se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah,
ter je namenjen vsem izvajalcem nalog v okviru sistema zaščite in reševanja (uporabljajo ga
pripadniki enot in služb CZ, gasilci, gorski reševalci, jamarji, potapljači, kinologi idr.).
Telekomunikacijsko središče sistema ZA-RE je na Severnoprimorskem v ReCO Nova Gorica.
Prek njega se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne
telekomunikacijske sisteme.
Na območju občine Brda deluje pet repetitorjev in sicer:
•
Kobariški Stol (kanal 09)
•
Javornik (kanal 08)
•
Sinji Vrh (kanal 07)
•
Sveta Gora (16) in
•
Kostanjevica na Krasu (31)
Radijske zveze sistema zvez ZARE se uporablja v skladu z navodilom za uporabo radijskih zvez
ZARE.
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se načeloma uporablja vsa razpoložljiva
telekomunikacijska in informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno
povezanih omrežjih. Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi
službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči poteka po:
•
telefaksu,
•
radijskih zvezah (ZARE),
•
brezžični telefoni (GSM),
•
internetu-elektronski pošti.
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UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Zaščitni ukrepi ter naloge ZRP ob potresu obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so
potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za življenje ter
zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja.
8.1

Ukrepi ZRP

8.1.1 Evakuacija
Evakuacija obsega organizirano preselitev prebivalcev iz ogroženega na varnejša območja.
Izvaja se za vse prebivalce ali le za določene najbolj ogrožene skupine (starejši, bolni, otroci
ipd.). Evakuacija se izvaja le, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in
materialnih dobrin.
Evakuacijo iz ogroženega območja odredi župan Občine Brda. Poveljnik CZ Brda (v nujnih
primerih tudi vodja intervencije), odredi začasen umik ogroženih prebivalcev - evakuacijo iz
ogroženega območja.
Izvaja jo štab CZ občine Brda s pomočjo PGD Dobrovo.
P-20: Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce

8.1.2 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev
Za sprejem in oskrbo evakuirancev poskrbi občina, ki izvaja evakuacijo na predhodno
zagotovljene lokacije za nastanitev evakuiranih občanov, kjer se jim zagotovi najnujnejše
pogoje za nastanitev, hrano, obleko in zdravstveno oskrbo. Sprejem in oskrba ogroženih ter
prizadetih prebivalcev obsega:
- urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce,
- urejanje začasnih prebivališč (če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte
oziroma v bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore),
- nastanitev prebivalstva (telovadnice, šole in druge nepoškodovane objekte...),
- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči.
Začasno nastanitev odreja poveljnik CZ občine, izvaja jo Štab CZ s pomočjo Prostovoljnega
gasilskega društva Dobrovo. Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti ogroženi prebivalci
evakuirani več kot 6 ur ponoči in v neprimernih vremenskih prilikah.
Prevoz evakuiranih prebivalcev se organizira z osebnimi avtomobili evakuiranih, gasilskimi
vozili in če bi bile potrebe še večje, se v prevoz vključi avtobuse podjetja Avrigo d.d in Mivax
d.o.o..
Prehrana za evakuirane prebivalce se zagotavlja s kuhinjskimi zmogljivostmi OŠ Dobrovo ter
drugimi prehrambenimi zmogljivostmi gostinskih lokalov v občini Brda.
P-21: Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove
zmogljivosti, ter lokacij primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22: Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
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8.1.3 Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega:
- evidentiranje virov tveganja zaradi nevarnih snovi,
- izvidovanje nevarnih snovi v okolju (detekcija, identifikacija, preprostejše analize),
- ugotavljanje in označevanje kontaminiranih območij,
- ugotavljanje prenehanja radiološke in kemične nevarnosti,
- jemanje vzorcev za analize in preiskave,
- usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnega ukrepanja,
- dekontaminacija in ljudi in opreme,
- zbiranje in odstranjevanje nevarnih snovi.
Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki uporabljajo,
prevažajo in skladiščijo nevarne snovi, občine (skupaj s gasilskimi enotami širšega pomena)
ter pristojni državni organi. Posebej je potrebno izvajati nadzor nad iztekanjem nafte in
naftnih derivatov v prometu in gospodinjstvih, v mestih pa preveriti plinovodno omrežje.
Potrebno je organizirati tudi zbiranje ter odstranjevanje raznih kemikalij, ki se nahajajo na
območjih, ki jih je prizadela nesreča.
Za sanacijo skrbi poveljnik CZ občine, v njeno izvedbo pa se vključujejo: JZGRD GE Nova
Gorica, PGD Dobrovo, Komunala Nova Gorica, vzdrževalec državnih cest, Petrol.
P-101: Pregled virov nevarnih snovi

8.1.4 Zaščita kulturne dediščine
Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter
preprečevanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino. Izvajajo jih
strokovnjaki s področja kulturne dediščine, strokovne službe za varstvo kulturne dediščine,
po potrebi pa se vključijo tudi enote, službe ter druge sile za ZRP.
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, v katerega pristojnost spada
naravna in kulturna dediščina na območju občine Brda, mora v svojem načrtu opredeliti
ukrepe in naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov naravne in kulturne
dediščine.
P -31: Pregled kulturne dediščine

8.2

Naloge ZRP

8.2.1 Tehnično reševanje
Tehnično reševanje obsega:
iskanje zasutih ljudi v ruševinah z geofoni in drugimi tehničnimi sredstvi oziroma s
psi za iskanje v ruševinah,
reševanje ljudi in premoženja iz ogroženih in poškodovanih objektov, ruševin ter
izpod zemeljskih plazov,
odstranjevanje ovir na cestah, urejanje zasilnih poti in prehodov ter pomoč pri
popravilu komunalne infrastrukture,
premoščanje vodnih in drugih ovir,
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rušenje in odstranjevanje objektov, ki grozijo s porušitvijo,
utrjevanje (odranje in podpiranje) poškodovanih objektov,
zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih objektih,
sodelovanje pri sanaciji posledic nesreč z nevarnimi snovmi v naravnem okolju,
sodelovanje pri graditvi sanitarno-higienskih objektov,
urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev,
reševanje na vodi in iz vode.
Navedene naloge opravljajo tehnično reševalne enote CZ (tako občin kot regije), v katerih
sestavi delujejo tudi ekipe kinologov z reševalnimi psi, gorska reševalna služba, jamarska
reševalna služba, letalski enoti Policije in Slovenske vojske, ekipe potapljačev ter gradbena
podjetja z ustrezno mehanizacijo. Pri izvajanju teh nalog sodelujejo tudi druge enote
Slovenske vojske.
Naloge tehničnega reševanja opravlja JZGRD GE Nova Gorica, PGD Dobrovo, Enota CZ za
tehnično reševanje (po sporazumu o izvajanju nalog ZRP) in pogodbena podjetja z ustrezno
mehanizacijo (Komunala Nova Gorica, Cestno podjetje Gorica). Aktivnosti vodi vodja
intervencije, ki ga določi poveljnik CZ občine Brda. Policija in Medobčinska redarska služba
izvajata naloge varovanja pomembnih objektov in patruljiranja.
8.2.2 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
V okviru nujne medicinske pomoči se ob nesrečah z nevarnimi snovmi izvajajo naslednji
ukrepi:
- nujna (laična) pomoč, ki jo dajejo člani CZ Brda,
- nujna zdravstvena pomoč, ki jo daje medicinsko osebje bodisi na terenu ali pa v
ustreznih zdravstvenih ustanovah (Splošna ambulanta Dobrovo in Kojsko),
- nujna specialistična zdravstvena pomoč, ki jo zagotavljajo splošne in specialne
bolnišnice (Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca),
- higienski in proti epidemični ukrepi, ki jih izvajajo različne službe pod nadzorstvom
zdravstvenega inšpektorata in pristojnih zavodov za zdravstveno varstvo,
- oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo.
8.2.3 Prva veterinarska pomoč
Prva veterinarska pomoč obsega:
zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živali,
prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim,
prisilni zakol poškodovanih živali,
odstranjevanje živalskih trupel in pokop,
izvajanje drugih higienskih in proti epidemičnih ukrepov.
Naloge prve veterinarske pomoči se izvajajo na podlagi navodil, ki jih izda dežurni inšpektor
UVHVVR-ja. Naloge prve (primarne) veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma
veterinarske organizacije s koncesijo, oziroma zavodi sami v okviru svojih načrtov. Pri
izvajanju nalog jim pomagajo prostovoljne gasilske enote lokalnih skupnosti, po odločitvi
pristojnega poveljnika CZ občine.
8.2.4 Gašenje in reševanje ob požarih
Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:
gašenje požarov,
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reševanje ob požarih in eksplozijah,
preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi,
preprečevanje nastanka požarov.

Naloge izvajajo poklicne (JZGRD GE Nova Gorica) in prostovoljne gasilske enote (PGD
Dobrovo). Gasilske enote sodelujejo tudi pri izvajanju drugih nalog ZRP, še posebej pri
reševanju iz visokih zgradb, reševanju ob prometnih nesrečah, pri izvajanju nalog ZRP ob
nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo.

8.2.5 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje
Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v primeru plaza obsega:
nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi
življenjskimi potrebščinami,
zagotavljanje razmer za osebno higieno;
zagotavljanje delovanja nujne infrastrukture;
oskrbo z el. energijo;
zagotavljanje nujnih prometnih povezav;
zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih povezav;
zagotavljanje nujne živinske krme.
Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne
službe in druge organizacije s področja infrastrukture, naloge pa usmerja poveljnik CZ
občine.
Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic
odrejenih zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
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OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev
posledic potresa za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. Za
organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena občina. Pri
tem imajo pomembno vlogo poverjeniki za CZ ter informacijski center, ki ga ustanovi občina
in v kateremu se organizira in izvaja dejavnost, ki prispeva k normalizaciji razmer na
prizadetem območju. Pomembno vlogo pri izvajanju osebne in vzajemne pomoči imajo tudi
pristojne službe za socialno varstvo ter človekoljubne organizacije. V dejavnost se vključujejo
tudi humanitarne organizacije in prostovoljci.
V osebno in vzajemno zaščito spadajo zlasti :
obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na območju,
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,
organiziranje informativnih centrov,
pomoč posebno ogroženim skupinam prebivalcev,
spremljanje socialnih razmer,
omejitev uporabe živil (zlasti sadja in zelenjave),
omejitev pitne vode,
priprava na evakuacijo.
Navodila in napotki za izvajanje osebne in vzajemne zaščite so objavljeni na spletni strani
URSZR (www.sos112.si).

D-7: Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
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10 OCENJEVANJE ŠKODE
Ocenjevanje škode ob zemeljskem plazu zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in
ocenjevanje škode, ki se praviloma opravlja skupaj. Ocenjevanje škode, ki jo izvaja Občinska
komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, poteka v skladu z
Metodologijo za ocenjevanje škode, ki je opredeljena v Uredbi o metodologiji za ocenjevanje
škode (Ur. l. RS št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08).
Občinska komisija občine Brda za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah po
zemeljskem plazu najprej pripravi predhodno oceno škode, ki je podlaga za izdajo sklepa o
pričetku ocenjevanja škode, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Izpostava URSZR Nova Gorica te predhodne ocene škode pošlje na Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje v Ljubljano.
Takoj, ko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda sklep o začetku ocenjevanja
škode v občini Brda, občinska komisija za ocenjevanje škode prične z ocenjevanjem.
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah na podlagi zbranih
vlog in ogleda izdela oceno škode ter na Izpostavo URSZR Nova Gorica pošlje vlogo z
zbirnikom po vrsti poškodovanosti.
Izpostava URSZR Nova Gorica po prejemu zbirnika in vloge od občinske komisije za
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah skliče regijsko komisijo za ocenjevanje
škode, ki pregleda ali so vsi obrazci pravilno in natančno izpolnjeni ter preveri ugotovljene
stopnje poškodovanosti, ki so navedene v individualnih vlogah. Člani regijske komisije
sprejmejo, zavrnejo ali popravijo posamezne vloge. Po presoji regijske komisije za
ocenjevanje škode se določijo vloge, ki jih bodo preverili na terenu. Te oglede opravijo
skupaj z občinsko komisijo.
V primeru, da Občina Brda oziroma občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in
drugih nesrečah ne bi zmogla dela na zaprosilo Občine Brda organizacijo ocenjevanja škode v
sodelovanju z Občino Brda prevzame Izpostava URSZR Nova Gorica z regijsko komisijo za
ocenjevanje škode oziroma se pridobi pomoč na ravni države.
Za hitro izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolžne čimprej po
zemeljskem plazu napotiti cenilce na območje, ki ga je prizadel zemeljski plaz in oceniti
nastalo škodo na objektih, ki so zavarovani.
P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
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11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV
11.1 Razlaga pojmov
Nesreča je po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dogodek ali vrsta
dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma
ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni
dediščini in okolju v takšnem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno
uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne
zadostujejo.
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih danosti za
nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s
predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov
za zaščito, reševanje in pomoč.
Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana
zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči.
Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjene ali bolne civilne in vojaške osebe, ne
glede na spol, starost in državljanstvo.
Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih
sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter okolja pred posledicami naravne in druge nesreče.
Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je
ogroženo, reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in
druge nesreče.
Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne in
reševalne opreme ter sredstev pomoči.
Prva pomoč je prva oskrba poškodovancev in bolnikov, ki so zaradi naravne in druge nesreče
v življenjski nevarnosti ali v nevarnosti za svoje zdravje, in se opravlja zunaj zdravstvenih
ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem.
Zemeljsko plazenje je premikanje dela površinske zemeljske mase po pobočju pod vplivom
gravitacije.
11.2 Razlaga krajšav
ARSO
CORS
CZ
CZ RS

Agencija Republike Slovenije za okolje
Center za obveščanje Republike Slovenije
Civilna zaščita
Civilna zaščita Republike Slovenije
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D

dodatki

DPD

Društvo za podvodne dejavnosti

JZGRD
P

Javni zavod za gasilsko reševalno dejavnost
priloga

PD

Planinsko društvo

PGD
PP
PU

Prostovoljno gasilsko društvo
prva pomoč
Policijska uprava

OZRK

Območno združenje Rdečega križa

ReCO
RKB
Ur. List RS
URSZR
ZARE
ZD
ZIR
ZRP

Regijski center za obveščanje
Radiološka, kemična in biološka
Uradni list Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
Zdravstveni dom
Zaščita in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV
1 2 . 1 Skupne priloge
P-1: Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba civilne zaščite
P-3: Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-4: Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-5: Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-6: Pregled osebne in skupne opreme ter sredstev pripadnikov enot za zaščito, reševanje in
pomoč
P-7: Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-10: Pregled gradbenih organizacij
P-11: Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-13: Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-14: Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-18: Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za
izvajanje zaščitnih ukrepov
P-20: Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21: Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove
zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22: Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-23: Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
P-24: Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
P-25: Pregled človekoljubnih organizacij
P-26: Pregled centrov za socialno delo
P-27: Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P-28: Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
P-29: Pregled veterinarskih organizacij
P-30: Pregled stacionarnih virov tveganja zaradi nevarnih snovi
P-31: Pregled kulturne dediščine
P-33: Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

12.2 Skupni dodatki
D–1
D–2
D–4
D–5
D-6
D–7
D–8
D – 13

Načrtovana finančna sredstva za izvajanje načrta ZiR
Načrt za zagotovitev prostorskih in drugih pogojev za delo poveljnika CZ in Štaba CZ
Načrt zagotavljanja zvez ob nesreči
Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
Navodilo za obveščanje ob nesreči
Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči
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D - 16
D – 17
D – 19
D – 20
D – 21
D - 22
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Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
Vzorec delovnega naloga
Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture
Vzorec prošnje za mednarodno/državno pomoč
Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP
Topografska karta
Načrt dejavnosti Občine Brda
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