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1 UVOD 

 
1.1 Uvod  
 
Načrt zaščite in reševanja ob potresu občine Komenda je izdelan na podlagi Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), Uredbe o vsebini in 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, 24/12), Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. I. RS st. 92/07, 54/09 in 23/11), Državnega 
načrta zaščite in reševanja ob potresu, Verzija 3.0, Regijskega načrta zaščite in reševanja ob 
potresu za območje Ljubljanske regije, Verzija 3.0, temelječa na podlagi državne ocene 
ogroženosti ob potresu, ki je bila izdelana 17. 6. 2013 in regijske ocene ogroženosti št. 846- 01-
01/00 z dne 12. 1. 2001 in zadnjimi popravki v januarju 2015 ter na podlagi izkušenj in spoznanj 
z državne vaje »POTRES 2012«.   
Načrt temelji na podlagi ocene ogroženosti občine Komenda (v nadaljevanju: občina) in je 
konceptualno in vsebinsko usklajen z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu na 
območju ljubljanske regije, verzija 3.0, sprejet 2015, ki ga je pripravila Izpostava Uprave 
Republike Slovenije za  zaščito in reševanje Ljubljana.   
Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu verzija 2.0 je uskladitev Občinskega načrta 
zaščite in reševanja ob potresu verzija 1.0 s trenutno veljavnimi, zgoraj navedenimi, dokumenti 
na področju zaščite in reševanja ob potresu, izdelanimi strokovnimi podlagami »Scenariji 
potresa  VI. – IX. stopnje intenzitete (EMS) za občino Komenda« ter rezultati  raziskovalnega 
projekta POTROG z Individualnimi ocenami potresne ogroženosti stavb v Občini Komenda. 
 
 
1.2 Potres 
 
1.2.1 Splošno o potresu 
 
Potres  je  naravna  nesreča,  ki  jo  opredelimo  kot  seizmično  valovanje  tal.  Nastane  ob  
nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu 
zemeljskega plašča. Medtem, ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo 
obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te 
sprostitve je nenadni silovit potres. 

 
Glede na geotektonske pogoje seizmične ogroženosti spada območje občine Komenda v 
nekoliko bolj ogrožena območja v Sloveniji in sicer v območje intenzitete VIII. EMS. Z Oceno 
potresne ogroženosti Republike Slovenije (Verzija 2.) je občina Komenda uvrščena v peti 
razred oziroma zelo veliko stopnjo ogroženosti na petstopenjski lestvici, ki poleg karte potresne 
intenzitete upošteva še število prebivalcev na posameznem potresnem območju. 
 
Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopičenih 
elastičnih napetosti, pri čemer se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Ko 
potresno valovanje doseže površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na 
ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.   
Potres je eden izmed pojavov v naravi, ki ga ne moremo nadzorovati, lahko pa ga zelo dobro 
merimo. Ne moremo ga napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in 
škode, ki jo bo povzročil, predvidimo lahko le območja, na katerih se lahko pojavi. Lahko 
ocenimo največjo magnitudo, ki jo z določeno verjetnostjo pričakujemo, in obseg škode, ki bi jo 
potres na neki lokaciji lahko povzročil. V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami, ki so 
povezane z meteorološkimi procesi in jih lahko v blažji ali hujši obliki pričakujemo (poplave, 
suša, vetrovi, žled), ima potres zaradi nenadnosti pojava in drugačnih posledic veliko hujši vpliv 
na vsakdanje življenje. Navadno je število žrtev večje, saj ni očitnih znakov, da bi ljudem vnaprej 
napovedali potres in jim omogočili umik na varno. Večja je tudi škoda, saj je zaradi obsega 
porušenih objektov proces obnove po potresu poškodovanega območja dražji, vzpostavitev 
normalnih razmer v gospodarstvu pa traja dlje kot pri drugih naravnih nesrečah. 
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1.2.2 Potresna nevarnost v občini Komenda 
 
Poznavanje potresne zgodovine ter geologije in tektonike ozemlja je podlaga za ocenjevanje 
potresne nevarnosti na območju občine Komenda. Karta potresne nevarnosti je sestavni del 
predpisov o potresno odporni gradnji in je poleg podatkov o ogroženih (prebivalci, gradbeni 
objekti, kulturni spomeniki, proizvodnja...) in njihovi potresni ranljivosti tudi osnovni podatek za 
ocene potresne ogroženosti, na katerih temeljijo ukrepi civilne zaščite.   
     
V okviru projekta Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite (v nadaljevanju: 
POTROG) sta bili individualno ocenjeni potresna odpornost in ranljivost 155 različnih stavb v 
državi, ki so pretežno na lokacijah, kjer projektni pospešek tal na Karti potresne nevarnosti 
Slovenije znaša 0.225 ali 0.250 g.  
Med potresno najbolj ranljive objekte sodijo gradbeni objekti, ki so bili projektirani in grajeni pred 
uvedbo potresnih predpisov. Zelo ranljive so praviloma večnadstropne stanovanjske in javne 
stavbe z zidano nosilno konstrukcijo.  
Veliko ranljivih objektov je tudi iz skupine kasneje zgrajenih armiranobetonskih stavb, kjer 
predpisi za potresno odporno gradnjo niso bili upoštevani dosledno. Med potresno ranljivimi 
objekti so žal tudi nekateri najpomembnejši gradbeni objekti, celo tisti, od katerih je odvisno 
delovanje sistema za odpravljanje posledic potresa, pa tudi objekti, katerih poškodbe ali 
porušitev lahko pomenijo za okolico dodatno katastrofo, kot so odlagališča industrijskih 
odpadkov in podobno. 
 
Specifično varnostno tveganje na območju občine Komenda predstavlja potresna nevarnost, saj 
je velik del občine Komenda v območju projektnega pospeška tal, ki je večji od 0,225 g, kot je to 
prikazano na spodnji sliki.  
 

 
 
Slika 1: Projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let  
 
Posledica potresa s povratno dobo 475 let za območje občine Komenda po karti potresne 
mikrorajonizacije intenzitete in po karti intenzitete (EMS-98) bi za potresno intenziteto po 
modelu, razvitem v projektu POTROG, izkazovali za območje projektnega pospeška tal večjega 
ali enakega 0,225 g: 
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1.3 Ogroženi prebivalci, premoženje in kulturna dediščina v občini Komenda  
 
V primeru potresa intenzitete VIII. stopnje po EMS lestvici in več, bi bilo ogroženo prebivalstvo, 
živali, premoženje in kulturna dediščina.    
 
1.3.1 Demografski podatki in prostorske značilnosti 
 
Na skupni površini 24 km2 živi 6.285 prebivalcev (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, z dne 
6.9. 2016), kar znaša povprečno 262 prebivalcev na km2.  
 
Preglednica 1:  Pregled števila prebivalcev po območjih KS na dan 1. 1.  2016 
 

Naselje ŠT. PREBIVALCEV 

Breg pri Komendi 186 

Gmajnica 707 

Gora pri Komendi 239 

Klanec 344 

Komenda 954 

Komendska Dobrava 58 

Križ 545 

Mlaka 296 

Moste 1403 

Nasovče 224 

Podboršt pri Komendi 260 

Poslovna cona Komenda 0 

Potok pri Komendi 50 

Suhadole 837 

Žeje pri Komendi 155 

SKUPAJ OBČINA 
KOMENDA 6.285 

  

 
 
1.4 Potresna ranljivost zgradb in drugih infrastrukturnih objektov   
 
Podatki potresne ranljivosti stavb so poleg potresne nevarnosti bistveni za ocenjevanje potresne 
ogroženosti. Od leta 1965 dalje veljajo predpisi o potresno varni gradnji na potresnih območjih. 
Stavbe do leta 1964 so praviloma grajene le za prenos vertikalne obtežbe. Ukrepe za povečanje 
potresne odpornosti stavb so graditelji upoštevali le v krajših obdobjih po rušilnih potresih. Pri 
oceni ranljivosti stavb se ocenjuje vrsto in kakovost zidov, količino zidov, tlorisno razdelitev 
zidov, povezanost zidov in druge dejavnike.   
 
Od specifičnih objektov je bila v okviru projekta POTROG izdelana ocena za naslednje javne 
objekte:  

1. Zgradba občine Komenda 
2. OŠ Komenda 
3. Gasilski domovi (Križ, Moste) 

 
 
Samoocena potresne ranljivosti objektov VIII stopnje: 
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Zgradba občine Komenda (letnica 1936) 
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OŠ Komenda (letnica 1969) 
 

 
 
 
Gasilski dom Križ (1954) 
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Gasilski dom Moste (letnica 1931) 
 

 
 
 
 
Karakteristike navedenih objektov so prikazane s pomočjo aplikacije POTROG in so navedene 
zgoraj 
 
 

1.4.1 Scenarij potresnega dogodka 

Za analizo varnosti je kot enega neugodnejših scenarijev potresne intenzitete mogoče 
upoštevati scenarij VIII. stopnje po EMS z epicentrom v Komendi. Lokacija modelnega potresa z 
epicentrom v Komendi in upadanjem intenzitete je prikazana na sliki 2 (epicenter v mestu 
Komenda – model POTROG). 
.  
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Slika 2: Prikaz upadanja intenzitete potresa (EMS VIII. stopnje) od epicentra v Komendi 
 
Rezultat navedenega scenarija izkazuje naslednje: 
 

Skupno število stavb v občini Komenda (za model POTROG) 2548 

 
 

D - 5 Individualne ocene potresne ogroženosti stavb v občini Komenda 

D - 7 Scenarij potresa VI. intenzitete (EMS) 

D - 8 Scenarij potresa VII. intenzitete (EMS) 

D - 9 Scenarij potresa VIII. intenzitete (EMS) 

D - 10 Scenarij potresa IX. intenzitete (EMS) 

 
 
 
1.4.2 Komunalne naprave - kanalizacija - čistilne naprave   
 

Kanalizacijski sistem je v teku gradnje na celotnem območju občine Komenda  razen 
naselja Komendska Dobrava. 
 
Ostali objekti, kjer ni kanalizacije, imajo greznice, ki so v večini pretočne, nekaj malega 
pa je tudi manjših komunalnih čistilnih naprav.  
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1.4.3 Vodovodno omrežje   
 

Vodovodni sistem Komenda se oskrbuje z vodo iz dveh glavnih vodnih virov: 
- zajetje Iverje ob Kamniški Bistrici v Občini Kamnik z izdatnostjo do 160 l/s in 
- zajetje Krvavec v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
Za omenjene izdatnosti je izdano vodno dovoljenje. Praktično se uporablja manjše 
količine vode. Tako iz zajetja Iverje odteka v sistem povprečno do 120 l/s vode. Primarni 
režim obratovanja je gravitacijski dotok iz zajetja Iverje, ob pomanjkanju vode pa se v 
sistem vključuje zajetje Krvavec. Omenjeni zajetji zagotavljata potrebne količine vode za 
večino področja občine Komenda. 
 
 
1.4.4 Telekomunikacijsko omrežje   
 
Komunikacijski promet bi bil v prvem trenutku po potresu delno moten z možnimi prekinitvami, 
predvsem pa bi bile preobremenjene telefonske in GSM linije, kar bi v prvih urah po potresu 
oteževalo vodenje, koordinacijo in ustvarjanje pogojev za normalizacijo stanja na področju 
prometa in zvez. Telekomunikacijski objekti na področju občine so gradbeno izvedeni 
upoštevajoč visoke stopnje protipotresne zaščite, tako da večjih prekinitev za daljše obdobje ni 
pričakovati.   
 
1.4.5 Cestno omrežje   
 
V cestnem prometu se ne pričakuje večjih ovir zaradi porušitev. Novejši objekti (mostovi in 
nadvozi) so grajeni po standardih protipotresne gradnje. V primeru plazenja zemljin in brežin bi 
lahko prišlo do zasutja cest in ulic.   
 
1.4.6 Energetsko omrežje  
  
V elektroenergetskem sistemu bi zaradi občutljivosti transformatorskih postaj in preklopnega 
sistema na intenzivne vibracije prišlo do izpadov električne energije. Na električni napeljavi bi 
prišlo do kratkih stikov, ki bi lahko povzročili požare. V primeru prekinitev dobave električne 
energije, bi bile posledice predvsem pri delovanju javnih služb, zavodov, telekomunikacijskega 
sistema in sredstev javnega informiranja.   
 
1.4.7 Plinovodno omrežje   
 
Plinovodno omrežje pokriva del občine in se vsako leto dograjuje. Zgrajeno je po novejših 
standardih.  
 
 
1.4.8 Kulturna dediščina   
 
V primeru rušilnega potresa pričakujemo, da bo močno poškodovana tudi kulturna dediščina, 
stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom ter sakralni objekti. Precejšen del le-teh je tudi v 
samem mestnem jedru z okolico.   
 
1.4.9 Možnost nastanka verižne nesreče 
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Zaradi rušenja objektov lahko ob potresu pričakujemo verjetnost nastanka manjših verižnih 
nesreč, ki bi povzročile nekaj ranjenih in tudi smrtne žrtve. Verjetnost nastanka verižnih nesreč 
je zaradi urbane gradnje in infrastrukture povečana predvsem v centru Komende in njegovi 
okolici, lahko pa tudi drugod v občini. 

 
Verižne nesreče, do katerih lahko pride ob potresu: 
- požari povsod, kjer se uporabljajo viri (plinovod) za toplotno ogrevanje in vnetljive tekočine, 
- eksplozije v požarih zaradi okvar na plinskih napravah, 
- plazenje tal in podori na območjih s poslabšanimi stabilnostnimi razmerami, 
- poškodbe na infrastrukturi (ceste, železnica, vodovod, električno omrežje…), 
- nenadzorovano  uhajanje  nevarnih  snovi  v  okolje  (lom  cevovodov,  prevrnitev  

rezervoarjev,  
- zalivanje podzemnih objektov, 
- nevarnosti električnega udara, 
- poškodbe lovilnih posod, itd.), 
- epidemija in epizootija, 
- prometne nesreče v cestnem in železniškem prometu. 
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2  OBSEG NAČRTOVANJA 

 

 
2.1 Ravni načrtovanja 
 
Temeljni načrt zaščite in reševanja ob potresu je državni načrt. Državni načrt zaščite in 
reševanja ob potresu je izdelan za potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje po evropski 
potresni lestvici EMS-98 (v nadaljevanju potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje). S tem 
načrtom se urejajo zaščitni ukrepi in naloge ZRP.   
 
Regijski Načrt zaščite in reševanja ob potresu je podrobneje razčlenjeni državni načrt zaščite in 
reševanja ob potresu. Regija je v tem primeru območje, ki ga organizacijsko pokriva Izpostava 
URSZR Ljubljana, kamor spada tudi občina Komenda. 
 
Občinski načrti zaščite in reševanja se, skladno z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12), izdelajo v celoti za potres v občinah na 
potresnem območju, kjer je možen potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje (4. in 5. razred 
ogroženosti).   
 
Obveznost izdelave načrta oziroma dela načrta zaščite in reševanja ob potresu za 
posameznega nosilca načrtovanja je opredeljena glede na Oceno potresne ogroženosti 
Republike Slovenije, verzija 2.0, št. 842-9/2012-59-DGZR z dne 17. 6. 2013 v povezavi s 
preglednico 1 in glede na končno uvrstitev nosilca načrtovanja v določen razred ogroženosti.  

 

 
 

Slika 3: Potresna ogroženost slovenskih občin (vir: Ocena potresne ogroženosti RS, 2013) 
 
 

Iz slike 3 je razvidno, da občina Komenda leži na območju kjer je možen potres intenzitete VIII. 
EMS in po preglednici 1 je ocenjena v 5. razred ogroženosti, zato v celoti izdela samostojen 
načrt zaščite in reševanja ob potresu.   
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Slika 4: Karta intenzitete za potres intenzitete VIII. z epicentrom v Komendi 
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Slika 4.1:  Ocena ogroženih stavb in ljudi. 
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2.1.1 Legenda stopnje poškodovanosti stavb po evropski potresni lestvici EMS 
 
 

 
 
Slika 5: Legenda poškodovanosti stavb 
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Slika 6: Razvrščanje poškodovanosti za zidane objekte 
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Slika 7: Razvrščanje poškodovanosti za armiranobetonske objekte 
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Preglednica 2:  Obveznosti nosilcev načrtovanja 

 
 

 
 

Organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki 
obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb v občini skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12), načrtujejo izvedbo potrebnih 
zaščitnih ukrepov ter nalog ZRP.   
 
Zaščitne ukrepe evakuacije in naloge zaščite, reševanja in pomoči načrtujejo na območju 
Občine Komenda:  
- Osnovne šoli Komenda in Moste 
- Vrtci z enotami vrtcev,  
- Občina Komenda. 
 
Načrti dejavnosti se morajo uskladiti z občinskim načrtom.  Pristojni organi in službe občinske 
uprave izdelajo načrte dejavnosti kot dodatek k občinskemu načrtu zaščite in reševanja.   

 
D - 12 Načrti dejavnosti organizacij in zavodov v občini Komenda 

D - 18 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Komenda v primeru naravnih in drugih 
nesreč 

D - 20 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZiR 

 
 

 
 
 
2.2 Temeljna načela načrtovanja 
 
 
Pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah se upoštevajo predvsem naslednja 
načela: 
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Načelo pravice do varstva ob nesreči: vsakdo ima zagotovljeno pravico do varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Zaščita, reševanje in pomoč ob potresu se organizirajo v skladu z naslednjimi načeli:  
 
Načelo prednosti 
Prednost pred vsemi drugimi ukrepi ima reševanje človeških življenj. Pri zagotavljanju ukrepov 
ZRP, ki jih omogoča Občina Komenda glede na razpoložljive sile in sredstva ter razmere imajo 
prednost šole, vrtci, pošta, individualno pa otroci, nosečnice, ostareli. Časovno prednost imajo 
neposredno ogroženi in prizadeti zaradi nesreče. O prioritetah odloča poveljnik CZ.  
 
Načelo pomoči 
Ob potresu je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je 
načeloma brezplačna.  
 
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 sosednjih občin Komenda, Kamnik, 
Vodice, Cerklje na Gorenjskem, Mengeš, poveljnik CZ občine zaprosi za pomoč poveljnika CZ 
za ljubljansko regijo.  
 
Načelo javnosti 
Občina mora v skladu s pristojnostmi seznaniti prebivalstvo z nevarnostjo nastanka naravnih 
nesreč kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in odpravljanje posledic nesreč. 
 
Načelo pravice do varstva 
Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tudi 
ob potresu 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, skladno s IPS 
sistemom vodenja v občini Komenda. 
 
Načelo zakonitosti 
Nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali 
kršil mednarodno humanitarno pravo.  
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3 KONCEPT ZAŠČITE IN REŠEVANJA   
 
 
3.1 Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob potresu  
 
Občinski načrt zaščite in reševanja je izdelan za potres intenzitete VI. EMS ali višje stopnje ne 
glede na to, katero območje v občini prizadene in ne glede na žarišče potresa.  
 
Varstvo pred potresom 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 in državni organi.   
 
Varnost prebivalcev ob potresu ni odvisna samo od potresne ranljivosti zgradb, v katerih 
prebivajo, temveč tudi od potresne ranljivosti drugih zgradb. Prebivalci namreč veliko časa 
preživijo v vrtcih, šolah, na delovnih mestih, v domovih za ostarele, bolnišnicah. Skladno z 
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) morajo 
načrte zaščite in reševanja izdelati tudi organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, 
socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali več oseb, 
če so na potresno ogroženem območju in načrtujejo izvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov ter 
nalog ZRP skladno z občinskim načrtom.   
 
Življenja ljudi so ob potresu ogrožena zaradi poškodb objektov in možnih verižnih nesreč v 
občini Komenda, poškodb druge prometne infrastrukture, poškodb na električnih, plinskih in 
drugih napeljavah itd. Podjetje za distribucijo elektrike (Elektro Ljubljana okolica), vodovod, 
kanalizacija (Komunalno podjetje Kamnik), distributer plina Petrol Plin d.d., upravljavci 
infrastrukture (DRSI,  Komunalno podjetje Kamnik d.d.  in Gorenjska gradbena družba d.d.), 
morajo v svojih načrtih opredeliti ukrepe in naloge za zaščito in reševanje, ki so v njihovi 
pristojnosti. Tisti, ki imajo sedeže v občini morajo načrte uskladiti z občinskim načrtom. Tista 
podjetja, ki nimajo sedeža v občini pa morajo v svojih obratnih načrtih upoštevati nevarnost za 
območje občine Komenda.  
 
Prebivalci na potresno ogroženem območju morajo biti pravočasno in objektivno obveščeni o 
pričakovanih nevarnostih potresa, njegovih posledicah, načrtih in ukrepih za zmanjšanje in 
odpravo posledic ter o ravnanju ob potresu.   
 
Če lokalni viri na prizadetem območju ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč 
lahko skladno z načeli postopnosti, občina zaprosi za pomoč sosednje občine Kamnik, Vodice, 
Cerklje na Gorenjskem in Mengeš ter ljubljansko regijo oziroma državo. 
 
Naravne in druge nesreče lahko ogrozijo človeška življenja, živali, materialne dobrine, objekte, 
infrastrukturo ter kulturno in naravno dediščino, zato so v načrtu predvideni zaščitni ukrepi in 
naloge ob nastopu nevarnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo 
gospodarske javne službe, reševalne službe, podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih 
dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje ter občine in državni organi. Temeljni in najbolj 
množični del sil za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo gasilske enote, ki se aktivirajo v 
primeru potresa, (ocena vodje intervencije) se v nadaljnjih fazah ukrepanja ob potresu aktivirajo 
še druge enote, službe ali pogodbeni izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči. V 
nadaljevanju je predstavljen koncept ukrepanja, ki se uporablja v vseh vrstah nesreč, naknadno 
pa so razdelane podmene in zamisli izvedbe zaščite, reševanja in pomoči še za posamezne 
vrste nesreč, kot to predvideva ocena ogroženosti. 
 
3.2 Koncept odziva ob potresu 
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Koncept odziva ob potresu temelji na posledicah, ki jih povzroči potres pri ljudeh, v naravi in na 
objektih. Klasifikacijo potresa (po potresnih lestvicah) in epicenter potresa določi Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo.  V konceptu zaščite, reševanja in pomoči 
je razdeljeno ukrepanje ob potresu v tri stopnje za katere je izpostavljena neka skupna 
značilnost:  
- odzivnost ljudi,  
- poškodbe objektov,  
- delovanje na predmete ter spremembe v naravi in sicer:  
 

1. POTRES intenzitete do vključno VI. stopnje po evropski potresni lestvici EMS: ljudje 
zaznajo potres, ne povzroči pa poškodb na objektih. Urad za seizmologijo in geologijo 
dokumentira potres in obvesti javnost o vsakem potresu, ki ga s svojimi čutili lahko 
zaznajo prebivalci na območju Republike Slovenije.    

2. POTRES intenzitete  VII. stopnje po evropski potresni lestvici EMS: poškodbe na 
objektih.    

3. POTRES intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje po evropski potresni lestvici EMS: 
poškodbe in mogoče smrtne žrtve pri ljudeh, močne poškodbe ali rušenje objektov 

 
 
3.2.1 Diagram ukrepov ob potresu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potres 
intenzitete do 
vključno V (EMS) 

Potres 
intenzitete VI. ali 
VII. (EMS) 

Dokumentiranje 
(izvaja ARSO) 

Obveščanje javnosti 
(izvaja ARSO) 

Obveščanje 

Aktiviranje sil in 
sredstev ZRP 

Zaščitni ukrepi in 
naloge ZIR 

Spremljanje 
dogodkov 

Ocenjevanje 
poškodovanosti 

objektov 
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3.3. Uporaba načrta 
 
Načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini se aktivira ob potresu intezitete VI ali več po EMS 
oziroma, ko redne službe in dejavnosti ne morejo zaradi obsega nesreče odpravljati posledic.   
Na podlagi ocene nesreče in posledic se vodja intervencije odloči o izvajanju načrta delno ali v 
celoti.  Odločitev o aktiviranju občinskega načrta sprejme (pisno ali ustno) poveljnik CZ Občine 
Komenda ali njegov namestnik. Sklep o preklicu izvajanja posameznih zaščitnih ukrepov in 
nalog sprejme občinski poveljnik CZ, ki je ukrepe sprejel.   
 
P - 48 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

P - 49 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP. 

 
Potres intenzitete  

VIII. ali več (EMS) 

 
Obveščanje 

Aktiviranje sil in 
sredstev ZRP 

Ocena situacije 

Priporočila in predlogi za izvajanje ZRP 

Določitev zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

Posredovanje odločitve o izvajanju 
zaščitnih ukrepov in nalog ZRP 

Izvajanje ZRP 

Priprava informacije za javnost 

Ocenjevanje poškodovanosti objektov 

Spremljanje situacije in aktivnosti 

Prilagajanje aktivnosti nastalim razmeram 
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4 SILE IN SREDSTVA TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI 
 
4.1 Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči 

 

P- 15 Podatki o odgovornih osebah , ki se jih obvešča o nesreči   

 
 
4.1.1 Sile za zaščito in reševanje   
  
Organi Civilne zaščite:  poveljnik CZ,   namestnik poveljnika CZ in  občinski štab CZ.   
 

P- 1  Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba  CZ   

 
Slika 8: Organigram enot zaščite, reševanja in pomoči 
 
 

 
 
 

 
     OBČINA KOMENDA 

DOLŽNOSTNE 
ENOTE 

POKLICNE ENOTE PROSTOVOLJNE 
ENOTE 

Poklicne reševalne enote: 
Zdravstveni dom Komenda 
(nujna medicinska pomoč) 
Komunalno podjetje 
Kamnik d.d. 
Roman Kosirnik s.p. 
Območno združenje 
Rdečega križa 
Center za socialno delo 
ZD Komenda 
PP Kamnik 
 

Prostovoljna gasilska 
društva (3 PGD) 
PGD Kamnik-GEŠP 
 
Društvo GRS Kamnik 
 
Skavti 
 

Taborniki 
 
Enote za PP  
 
Enota reševalnih psov 

 
 

Ekipe za prvo pomoč 
 
Ekipe za izvidovanje 
in reševanje 
 
Ekipa z vzdrževanje 
zaklonišč 

 
                          ENOTE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJA IN POMOČI 
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Druge enote civilne zaščite se lahko po navodilu vodje intervencije aktivirajo ob vsaki nesreči, 
pri kateri se sprožijo verižne nesreče, ki zahtevajo pomoč v dodatnih silah in sredstvih (to so 
lahko dolžnostne, prostovoljne ali poklicne enote civilne zaščite). 
Izvajalci gasilske javne službe (prostovoljne gasilske enote) izvajajo naloge zaščite, reševanja in 
pomoči za katere so opremljeni in usposobljeni. 
 
Osrednja gasilska enota v občini je PGD Moste. Vsa tri gasilska društva (Moste, Komenda in 
Križ) ter PGD Kamnik, ki je tudi gasilska enota širšega pomena, opravljajo tudi naloge zaščite 
in reševanja ob tehničnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi ter naloge ob večjih 
nesrečah po IPS sistemu vodenja: operativa, logistika, administracija in finance ter 
načrtovanje. 
 
Ostale gasilske enote se vključujejo po nalogu štaba operative IPS sistema občine Komenda. 
 

D - 2 Operativni načrt gasilskih enot v občini Komenda   

P - 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč  

P - 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ  

 
Enote in službe CZ:   
- enota za prvo pomoč (ekipe bolničarjev in prvih posredovalcev v GE) 
- ekipa za iskanje zasutih v ruševinah.  
 

P – 3/A Podatki o enotah za prvo pomoč 

P – 3/C Podatki o tehnično reševalnih enotah 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

 
 
4.1.2 Občinska komisija   
  
Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah je imenovana za 
ocenjevanje škode na stavbah in infrastrukturi: 
- Občinska komisija za oceno uporabnosti poškodovanih objektov, 
- Občinska komisija za oceno poškodovanosti infrastrukture.  
 

P – 3/N Komisija za  popis in oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih 
nesrečah 

 
 
4.2 Materialno tehnična sredstva za izvajanje načrta 
 
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti 
lastno opremo in opremo, ki jo imajo za te namene v uporabi. 
 

P - 45 Pregled materialno-tehničnih sredstev sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 
Komenda 

 
 
4.3 Finančna sredstva za izvajanje načrta 
 
Finančna sredstva, potrebna za izvajanje načrta, se zagotavljajo skladno z letnim načrtom 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma programom dela Civilne zaščite, 
programov lokalne javne gasilske službe. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Komenda, in sicer na področju proračunske porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«. 

 
Načrtujejo se predvsem sredstva za: 
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- stroške operativnega delovanja, 
- stroške usposabljanj, preverjanj in vaj, 
- stroške nakupa in vzdrževanja opreme in 
- stroške naročanja interventnih storitev. 
 
Financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za 
življenje,  se v skladu s predpisanim postopkom zagotovi iz sredstev proračunske rezerve. 

 
Stroške za izvajanje dejavnosti organov državne uprave in dejavnosti javnih služb krijejo 
organizacije same iz sredstev za izvajanje omenjenih dejavnosti. Iz sredstev za izvajanje tega 
načrta se krijejo le dejanski stroški za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo 
redno dejavnost. 
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5 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje je v občini Komenda organizirano kot enoten sistem za 
odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter 
vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah.  
 

P - 40 Načrt alarmiranje gasilskih enot v občini Komenda 

 
 
5.1 OPAZOVANJE 
 
Opazovanje in spremljanje nesreč je v pristojnosti javnih služb ter gasilskih enot, ki opravljajo 
javno gasilsko službo.  
Prvo obvestilo o nesreči mora vsebovati podatke o: 
- času nastanka nesreče, 
- obsegu in vrsti nesreče, 

- območju nesreče, 
- oceni nadaljnjega poteka glede na vremensko napoved, 
- predlogu za intervencije na terenu. 
 
Opazovanje potresne dejavnosti na območju Republike Slovenije izvaja Agencija Republike 
Slovenije za okolje – Urad za seizmologijo in geologijo s stalnim spremljanjem in proučevanjem 
potresne dejavnosti. 
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 Agencija Republike Slovenije za 
okolje – Urad za seizmologijo in geologijo lokalno mrežo prenosnih terenskih opazovalnic za 
spremljanje popotresnih sunkov. 
Prve preverjene podatke o potresu na območju Republike Slovenije lahko Agencija Republike 
Slovenije za okolje – Urad za seizmologijo in geologijo pripravi v 15 minutah oziroma najpozneje 
v eni uri po potresu. 
 

 

 
 
Slika 9: Karta lokacij državnega omrežja potresnih opazovalnic (Agencija RS za okolje, Urad za 

seizmologijo in geologijo, 2010) 

 



Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu  

 

Občina Komenda Stran 29 

5.2 Obveščanje o potresu 
 
ReCO odgovorne osebe obvešča po telefonu (mobilnem prednostno), po telefaksu ali po 
elektronski pošti. Glede na vrsto nesreče se obvešča tudi ostale dežurne službe oziroma 
izvajalce javnih služb. 
 

P - 11 Podatki o gasilskih enotah s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnika 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča  o nesreči   

 
5.2.1 Obveščanje pristojnih organov, organizacij in služb 
 
Na podlagi obvestil s terena ReCO Ljubljana o močnejšem potresu (od VI. – VII. stopnje po 
EMS in več) obvesti prvo dosegljivo osebo s seznama odgovornih oseb v Občini Komenda. 
Obveščanje poteka prek telefonskih zvez in pozivnikov ter elektronske pošte. V primeru 
prekinitev teh zvez pa prek sistema zvez ZARE. 
Občina lahko ob potresu, ki povzroči materialno in drugo škodo, objavi posebno telefonsko 
številko, na kateri lahko državljani dobijo vse informacije o potresu, napotke, kako naj ravnajo in 
sami sporočajo posledice nesreče. 
Za sprotno informiranje organov v lokalni skupnosti in drugih izvajalcev nalog zaščite, reševanja 
in pomoči o stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku izvajanja 
zaščite in reševanja ter odpravljanja posledic potresa, skrbi vodja intervencije ob pomoči 
strokovne službe občine. V ta namen v dogovoru z županom posreduje v ReCO Ljubljana 
podatke o prvih posledicah potresa na tel. številko 112, nato pa čim bolj natančno pisno prvo 
poročilo iz katerega mora biti razvidno: 
- obseg posledic potresa,  
- število poškodovanih,  
- število porušenih ali delno porušenih objektov z njihovo lokacijo,  
- podatki o morebitnih ruševinah, žrtvah, poškodovanih,  
- podatki o motnjah in poškodbi infrastrukture ter  
- morebitnih verižnih nesrečah. 
 
5.3 Obveščanje splošne javnosti 
 
Prvo sporočilo za javnost in vsa nadaljnja sporočila o potresu oblikuje na državni ravni in jih 
posreduje v objavo Agenciji Republike Slovenije za okolje – Urad za seizmologijo in geologijo, in 
sicer do aktiviranja državnega načrta in Štaba CZ Republike Slovenije. 
Po aktiviranju Štaba CZ RS sporočila za javnost na podlagi osnutkov oziroma podatkov Agenciji 
Republike Slovenije za okolje – Urada za seizmologijo in geologijo, oblikuje, dopolni in 
posreduje v objavo Štab CZ Republike Slovenije.. To nalogo opravlja predstavnik za odnose z 
javnostmi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki sodeluje z Uradom Vlade 
Republike Slovenije za komuniciranje, tudi pri obveščanju tuje javnosti. Če URSZR za 
komuniciranje z javnostmi s svojimi kadrovskimi zmogljivostmi Štabu CZ Republike Slovenije ne 
more zagotoviti popolne podpore, se v obveščanje vključi tudi služba MORS, pristojna za 
odnose z javnostmi. 
 
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. 
 
5.4 Obveščanje prebivalcev 
 
Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju skrbi Občina. Občinski organi in službe, ki 
vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč, (župan, poveljnik CZ občine in vodja intervencij) 
vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno 
zaupanje in odzivanje na njihove odločitve.  
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Poveljnik CZ občine skrbi, da se prebivalcem razdelijo napotki za ravnanje po potresu. 
Pripravljena obvestila in napotki se prebivalcem razdelijo preko Občine, pošte ali se obvestila in 
napotki vržejo v poštne nabiralnike občanov. 
 
Informacije o razmerah na prizadetem območju Občina posreduje prek javnih občil. Za dodatne 
informacije lahko Občina objavi posebno telefonsko številko oziroma po potrebi organizira 
informativni center, v katerem se angažirajo Center za socialno delo Komenda, Območno 
združenje Rdečega križa Komenda, Župnijska Karitas Komenda in druge službe. 
 
Prek informacijskih centrov prebivalci dobijo informacije o: 
- posledicah potresa (materialni škodi, poškodovanih, pogrešanih, evakuiranih, mrtvih, 
- porušenih/delno 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. 
 
 
5.5 Obveščanje širše javnosti 
 
Za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti, 
sta odgovorna poveljnik CZ občine in župan ali za to posebej pooblaščena oseba za odnose z 
javnostmi. 
 
Informacijsko dejavnost na tem področju organizira in usklajuje občina in v ta namen, skupaj s 
poveljnikom CZ občine in vodjo intervencije: 
- 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. 
 
V primeru, da je aktiviran državni načrt, je obveščanje širše javnosti v pristojnosti države. 
 

P - 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča  o nesreči   

P - 19 Radijski imenik sistema ZARE in ZARE plus 

P - 44 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžene za obveščanje ob               
naravnih in drugih nesrečah 

 

D - 2 Operativni načrt gasilskih enot v občini Komenda 

D - 4 Navodilo o aktiviranju sil zaščite, reševanja in pomoči v občini Komenda 

D - 15 Navodilo prebivalcem za ravnanje v primeru naravnih in drugih nesreč 

D - 16 Navodilo o organiziranju in vodenju informacijskih centrov 

D - 17 Telefonska številka za informacije 
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6 AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 

 
Po prejetem obvestilu o nesreči se začne aktiviranje skladno z operativnim gasilskim načrtom. 
Če je potrebno aktiviranje dodatnih sil in sredstev za zaščito in reševanje ter izvajanje zaščitnih 
ukrepov, se aktivira tudi poveljnik CZ, ki ugotovi ali je potrebno izvajati samo podporo 
aktivnostim. Vodja intervencije ugotovi ali je potrebno delno / v celoti vzpostaviti IPS štabno 
vodenje. V primerih, ko občinske sile in sredstva niso zadostna ali niso zagotovljene med 
sosednjimi občinami, zagotavlja država uporabo sil in sredstev iz širšega območja. 
 
Župana občine in namestnika poveljnika CZ  občine aktivira poveljnik CZ občine ali vodja 
intervencij. Po prejetem obvestilu in prvih poročilih s terena ter glede na posledice potresa, 
vodja intervencij občine aktivira/skliče organe, ki so pristojni za operativno in strokovno vodenje 
zaščite, reševanja in pomoči v občini, oziroma podpirajo vodenje. 
 
Župan oziroma poveljnik CZ občine aktivira/skliče: 
- člane občinskega štaba CZ, 
- odgovorne osebe občine, 
- druge sile za ZiR, 
- Komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, 
- Komisijo za oceno poškodovanosti objektov, 
- ostale osebe, po nalogu pristojnih oziroma odgovornih oseb. 
 
Organi vodenja sil ZRP in pripadniki JGS občine se takoj, ko mine prvi potresni sunek in ko 
presodijo ali gre za močnejši potres, katerega učinki bodo zahtevali njihovo aktivnost, aktivirajo 
preko pozivnikov ali sirene. 
 

P - 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ 

P – 3/N Komisija za  popis in oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih 
nesrečah 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča  o nesreči   

P - 32 Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov 

P - 48 Vzorec sklepa o aktiviranju  načrta ZiR ob potresu 

 
6.1 Aktiviranje  sil in sredstev 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob potresu vodja intervencij občine Komenda, glede 
na oceno stanja, aktivira enote GE, poveljnik CZ aktivira pogodbene enote ZIR in druge sile za 
zaščito in reševanje. Za zagotavljanje varnosti se obvesti Policijska postaja Kamnik, ki ureja 
cestni promet za intervencijska vozila, zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih 
ukrepov in opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 
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. 
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki odidejo na prizadeto območje, se zberejo na 
svojih zbirališčih, kjer se jim na podlagi potreb prizadetega območja določi delovišče. 
Načini in postopki aktiviranja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v občini so 
opredeljeni v Dokumentu o aktiviranju in mobilizaciji občinskih sil in sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč po katerem se v tem primeru tudi izvaja aktiviranje. 
 

D – 1 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji občinskih sil in sredstev za ZRP 

D -  2 Operativni načrt gasilskih enot v občini Komenda 

D - 19 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kamnik 

D - 50 Pregled zbirališč enot ZRP ob aktiviranju 
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P - 53 Organigram sil ZRP občine Komenda 

 
 
 

DOKUMENTACIJA 
POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI PRIMARNA 
ODGOVORNOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     NE    DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1 Ocena stanja na prizadetem območju 
 
Prvo oceno stanja na prizadetem območju poda vodja intervencij. Po obvestilu o nesreči in 
prvih poročilih oziroma zahtevah vodje intervencij, pristojni za aktiviranje občinskih sil in 
sredstev za zaščito  reševanje  in  pomoč  presodijo  stanje,  možen  razvoj  razmer  in  
posledice  ter  potrebo  po uporabi občinskih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. 
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6.1.2 Odločitev o aktiviranju 
 
Pristojna oseba za aktiviranje lahko na podlagi presoje odredi aktiviranje potrebnih organov, 
strokovnih služb, oziroma sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. O aktiviranju odločajo 
skladno s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ (v njegovi odsotnosti namestnik poveljnika CZ) ali 
župan Občine Komenda. Aktiviranje se izvaja skladno z navodilom za izvajanje mobilizacije in 
aktiviranje organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Komenda. 
 
6.1.3 Aktiviranje organov, njihovih strokovnih služb in komisij 
 
Če se pri presoji izkaže, da je za uspešno in nemoteno izvajanje zaščite reševanja in pomoči 
potrebno angažiranje določenih organov, njihovih strokovnih služb in komisij, pristojna oseba 
odredi njihovo aktiviranje. 
 
 
6.1.4 Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Če se pri presoji izkaže, da so za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči potrebne dodatne 
sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, pristojna oseba odredi njihovo aktiviranje. 
 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomemben za zaščito, 
reševanje in pomoč 

 
 
6.1.5 Spremljanje razmer 
 
Vodja intervencij spremlja razmere na kraju nesreče in odloča o nadaljnjih ukrepih.  
Materialna pomoč za katero zaprosi Občina pri zaščiti in reševanju in odpravljanju posledic 
potresa lahko obsega: 
- pomoč pri zagotavljanju specialne opreme, ki jo na območju občine ni mogoče dobiti ali je ni 

dovolj (gradbena mehanizacija, električni agregati, naprave za prečiščevanje vode ipd.), 
- pomoč v zaščitni in reševalni opremi, 
- pomoč v hrani, pitni vodi, zdravilih, obleki, obutvi ipd., 
- pomoč v sredstvih za začasno nastanitev in oskrbo ljudi, ki so ostali brez doma. 
 
Sosednje občine Kamnik, Vodice, Cerklje na Gorenjskem in Mengeš se v zagotavljanje pomoči 
vključujejo le na področju izvajanja zaščitnih in reševalnih aktivnosti na podlagi odločitve 
pristojnega regijskega poveljnika CZ, oziroma na podlagi odločitev županov o nudenju pomoči 
sosednji občini. 
Slednje se izvaja na podlagi dogovorov o medobčinski pomoči, ki temelji predvsem na 
solidarnosti. 
Odločanje o pomoči države v finančnih sredstvih, ki jih Občina potrebuje za financiranje ukrepov 
in nalog pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje, je v pristojnosti Vlade Republike 
Slovenije, v izjemnih primerih tudi v pristojnosti poveljnika CZ Republike Slovenije. 
Posamezni strokovnjaki, reševalne enote in službe ter materialna pomoč, se zberejo na mestu 
intervencije, ki ga določi vodja intervencij. V kolikor to ni možno, se pomoč, ki prihaja po cesti 
sprejema v gasilskem domu PGD Komenda, s helikopterji pa na lokaciji hipodroma v Komendi. 
Za sprejem in razdeljevanje pomoči skrbi služba za logistiko. 
 
6.2 Pomoč v silah in sredstvih 
 
V primeru nesreč, ko razpoložljive sile in sredstva na nivoju občine ne zadostujejo, se 
zaprosi za dodatno pomoč. Pomoč se skladno z razvojem dogodkov angažira postopno in sicer 
v vrstnem redu: 
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1. sosednje občine (občine ljubljanske regije, posebej pa po dogovoru z občinami Mengeš, 
Komenda), 
2. občine sosednjih regij (oz. državna pomoč) in 
3. sosednje države (mednarodna pomoč ter bilateralni sporazumi pobratenih občin). 

 
 
Pomoč lahko glede na potrebe obsega:   
- storitve strokovnjakov,  
- reševalnih enot in služb,  
- zaščitno in reševalno opremo,  
- materialno pomoč. 

 
Posamezni strokovnjaki, reševalne enote in službe ter materialna pomoč, se zberejo na mestu 
intervencije, ki ga določi vodja intervencij (sprejemno mesto, ki ga organizira štab načrtovanja 
IPS sistema). V kolikor to ni možno, pa imajo naslednja zbirališča: 
- strokovnjaki–štab CZ Komenda (lokacija PGD Komenda);  
- reševalne enote in službe – objekt in zunanje površine PGD Komenda ter objekti in zunanje 

površine gasilskih domov PGD  
- materialna pomoč–skladišče PGD Komenda, ostali gasilski domovi. 
 
V teh centrih se neposredno zbira pomoč, ki bi prihajala na območje občine po cestah in 
železnici. Za organizacijo in delovanje teh centrov sta zadolžena poveljnik CZ oziroma štab 
načrtovanja s podporo štaba logistike IPS sistema. 

 
Za sprejemanje pomoči, ki bi na območje občine Komenda prihajala s helikopterji, se lahko 
kot helidrom uporabljajo zemljišča, Občine Komenda, katera so v bližini hipodroma Komenda ali 
druge primerne površine za sprejemanje pomoči. 
 

P - 61 Pregled heliodromov, javnih površin in objektov za sprejemanje in dajanje pomoči  
v silah in sredstvih 

 
 
6.2.1 Presoja potreb po pomoči 
 
Potrebe in upravičenost zahtev po pomoči presojata skladno z obsegom nesreče vodja 
intervencij oziroma poveljnik CZ. 
 
 
6.2.2 Odločanje o pomoči 
 
Če je zaradi obsega in možnih nadaljnjih posledic nesreče potrebna pomoč: 
- iz sosednjih občin, regije, države, sprejme odločitev o tem in neposredno za pomoč zaprosi 
vodja intervencij oziroma poveljnik CZ; 
- iz  sosednjih  držav  pa  na  zahtevo  vodje  intervencij  zaprosi  župan,  oziroma  poveljnik  
CZ,  če  z meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno. 

 
Prošnje za potrebno pomoč se posredujejo: 

- za pomoč iz sosednjih občin, regije, države, preko ReCO Ljubljana; 
- za pomoč iz sosednjih držav, skladno z medobčinskimi dogovori in mednarodnimi 

sporazumi (tudi s pobratenimi občinami). 

 
Pomoč v silah in sredstvih iz drugih regij in sosednjih držav se zagotavlja skladno z 
regijskim  in državnim načrtom zaščite in reševanja. 
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6.2.3 Sprejemanje pomoči 
 
Pomoč sprejme neposredno vodja intervencij oziroma, če to ni možno, sprejem pomoči 
usklajuje štab logistike IPS, skupaj s štabom CZ (po predhodnem usklajevanju tudi s štabom 
načrtovanja, da se ugotovi ali so sredstva dejansko naročena in kam spadajo). 

 
Če sredstva pomoči sprejme odgovorni v štabu logistike, poskrbi za njihovo takojšnjo predajo 
vodji intervencij oziroma uporabnikom v nadaljnjo uporabo. 

 
Vodja intervencij skupaj s štabom administracije in štabom logistike, (v glavni koordinaciji s 
štabom CZ) poskrbi za ustrezne možnosti za delo in bivanje pripadnikov sil za zaščito in 
reševanje, ki nudijo pomoč. 

 
P - 62 Pregled kontaktnih podatkov organov in organizacij, ki se jih zaprosi za pomoč 

P - 63 Vzorec prošnje za državno pomoč 
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7 UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 
7.1 Pristojnosti in naloge 
 
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/2006 – prečiščeno besedilo in 
97/2010). Skladno z navedenim zakonom se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 
 
7.1.1 Pristojnosti občinskih organov 
 
Občinski svet: 
- v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
  nesrečami, 
- odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve nad mejno vrednostjo, ki jo določajo zakoni in 
  občinski predpisi. 

 
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 ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih, 
- imenuje poveljnika CZ občine, njegovega namestnika in štab CZ, 
- odreja plačilo stroškov zaščite in reševanja iz sredstev proračunske rezerve, skladno z zakoni 
  in občinskimi predpisi. 

 
Občinska uprava opravlja naloge za potrebe varstva pred nesrečami glede na svoje delovno 

področje, oziroma svoje pristojnosti. V času naravnih in drugih nesreč nudijo organi občinske 
uprave, predvsem tisti, ki so vključeni v štab, podporo organom vodenja in silam za zaščito, 
reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči. 

 
Poveljnik in namestnik CZ občine: 

- spremlja in analizira razvoj dogodkov, 
- odloči o aktiviranju CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi 

nesreči, 
- (operativno-strokovno) vodi ali usmerja zaščito, reševanje in pomoč, 
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- o posledicah in stanju na prizadetem območju obvešča ReCO, župana in regijskega 

poveljnika CZ ter daje mnenja in predloge v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo ter 
odpravljanjem posledic nesreče, 

- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Štab CZ občine Komenda: 
- zagotavlja strokovno pomoč pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči ter opravlja druge 

operativno-strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči, 
- sodeluje z vodstvom intervencije ter regijskim štabom CZ in drugimi organizacijami. 

 
Občinsko redarstvo: 
- skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
- skrbi za varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 
- vzdržuje javni red in mir, 
- varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino oz. opravlja naloge v delu, kjer je 

govora o zagotavljanju javnega reda in miru pri delu štabov in intervencijah. 



Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu  

 

Občina Komenda Stran 37 

 

P - 54 Načrt izvajanja mobilizacije in aktiviranja organov vodenja in sil za ZRP 

 
 
 
7.1.2 Pristojnosti in naloge izvajalcev javnih služb 
 
Javne službe s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti (komunala, javni zavodi vzgoje in 
izobraževanja ter drugi zavodi): 
- opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči skladno z lastno dejavnostjo, 

- opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na podlagi zahteve župana, poveljnika CZ, 
vodje intervencij ali občinske uprave, 

- opravljajo druge naloge za odpravljanje posledic nesreče, 
- opravljajo naloge po naročilu vodje intervencij. 
 
 
7.2 Stalna 24 urna dežurna služba  
 
V okviru Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik - GEŠP je organizirana stalna 24-urna 
dežurna služba, ki je dosegljiva na dežurni telefon 01/831-12-23 in preko telefonske številke 
112. Stalna dežurna služba oziroma dežurni gasilci v primeru intervencije koordinirajo delo enot 
na intervenciji iz dežurne sobe, po navodilu vodje intervencije V primeru večjih intervencij se v 
gasilskem domu Komenda vzpostavi sistem vodenja intervencij po navodilih Gasilske zveze 
Slovenije. Stalna dežurna služba se v primeru večjih intervencij vključi v sestav vodenja 
intervencije in opravlja dela po nalogu vodje intervencij, med drugim lahko tudi organizira 
Območni center za obveščanje in aktiviranje. 
 
7.3 Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči 
 
 
7.3.1 Izvajalci operativnega vodenja zaščite, reševanja in pomoči 
 
Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči v občini Komenda izvajajo: 

 
Vodja intervencij je član štaba CZ občine Komenda. V kolikor na intervenciji sodeluje več 
različnih enot (gasilci, nujna medicinska pomoč, policija,..), vodijo te enote njihovi vodje v skladu 
s pravili stroke in predpisi, vendar v sodelovanju z vodjo intervencij. 
Vodje posameznih služb oz. enot sestavljajo vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji 
intervencij. Vodja intervencij oziroma vodstvo intervencije vodi intervencijo v skladu z 
usmeritvami poveljnika CZ. 

 
Poveljnik CZ operativno-strokovno vodi zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah in je za svoje 
delo odgovoren županu. 
 
Namestnik poveljnika CZ ima v času odsotnosti poveljnika CZ vse njegove pristojnosti in je za 
svoje delo odgovoren županu. 

 
Štab CZ nudi strokovno pomoč pri vodenju ter opravlja druge operativno-strokovne naloge 
zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Delo v začetni fazi operativno–strokovno vodi vodja osrednje gasilske enote v občini. Glede na 
razmere po prihodu vodenje prevzame vodja intervencij v občini Komenda, ki mu pri 
usklajevanju aktivnosti in podpori enotam in službam pomaga štab CZ. 
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Zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje pristojnosti občine in praviloma tudi odnosi z 
javnostmi so v pristojnosti župana. 
 
7.3.2 Operativno vodenje intervencij ob večjih nesrečah 
 
Usklajevanje velikih intervencij ter logistična podpora se izvajajo v okviru štaba CZ, pri čemer 
vse aktivnosti vodi vodja intervencij v občini Komenda, s podporo štabnih sektorjev IPS 
sistema (operativa, načrtovanje, logistika in administracija). 
 
Za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči je s strani župana imenovan 
Štab civilne zaščite, ki ga vodi in koordinira poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa 
namestnik poveljnika civilne zaščite.  
 
Delo štaba civilne zaščite vodi poveljnik civilne zaščite, vodenje enot na intervenciji pa je v 
pristojnosti vodij intervencij, v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter gasilstva.  
 
Za vodenje večjih intervencij je v štabu civilne zaščite imenovan vodja intervencij. V primeru 
večjih intervencij poveljnik civilne zaščite vodi in koordinira delo štaba civilne zaščite, vodja 
intervencij pa vodi intervencijo.  
 

P - 50 Imenovanje vodje intervencij v občini Komenda 

 
Ob vsaki večji intervenciji poveljnik civilne zaščite skliče najprej operativni del štaba civilne 
zaščite (v katerem so poleg poveljnika civilne zaščite in namestnika še vodja intervencij in član 
štaba za tehnično reševanje).  
 
Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: 

- določitev strategije, ciljev in prioritet, 
- zagotavljanje finančnih virov, 
- načrtovanje prihodnjih aktivnosti iz pristojnosti Občine, 
- zagotavljanje nujnih življenjskih pogojev prizadetim v nesreči, 
- obveščanje medijev in javnosti, 
- zagotavljanje storitev javnih gospodarskih služb iz občinske pristojnosti, 
- vzpostavitev in vzdrževanje stika z državno ravnjo, če je to potrebno zaradi potrebe po 

pomoči državnih sil ZRP. 

 
Štab CZ in vsi podrejeni sektorji IPS sistema organizirajo svoje delo na osnovni lokaciji v 
objektu PGD Komenda, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda. Če delo na tej lokaciji zaradi 
poškodovanosti objekta, poškodovanih komunikacij ali zaradi drugih razlogov ni mogoče, se 
štab preseli na rezervno - drugo primerno lokacijo po odločitvi vodje intervencij. 

 
Za  potrebe  delovanja  operativnega  vodstva  intervencije  ob  nesrečah,  se  praviloma  
uporabljajo prostori gasilskega doma ali drugi primerni prostori (vaški domovi, šole, športni 
objekti, drugi javni objekti…). Lokacijo za delovanje vodstva intervencije določi vodja 
intervencij v sodelovanju z občinskim poveljnikom CZ. 
 

P - 61 Pregled helidromov, javnih površin in objektov za sprejemanje in dajanje pomoči v 
silah in sredstvih 

 
Poveljnik CZ ob pomoči štaba CZ oziroma štabnih sektorjev IPS sistema, ob nesreči 
organizira naslednje delovne procese: 
- operativno načrtovanje, 
- organiziranje in izvajanje reševalnih intervencij iz občinske pristojnosti – dajanje obveznih 

usmeritev vodji intervencij, 
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- zagotavljanje logistične podpore intervencijskim silam za zaščito, reševanje in pomoč, 
- opravljanje administrativnih in finančnih zadev. 

 
Pri tem sodelujejo člani štaba, javni uslužbenci občinske uprave ter drugi strokovnjaki, ki jih 
vključi v delo poveljnik CZ. Ta lahko za izvedbo posameznih nalog ustanovi ustrezne delovne 
skupine, v kolikor niso že predvidene v sistemu IPS. 
 
Štab CZ ter sektorji IPS (štab operative, štab načrtovanja, štab logistike ter štab 
administracije) morajo ob večjih nesrečah čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem na 
prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, poskrbeti za takojšnje ukrepanje z 
zagotovitvijo nujne reševalne pomoči. 

 
V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencij. Zatem se mora osredotočiti na izdelavo 
strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, ki zajema določitev 
prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve izvedbe zahtevnejših nalog ter 
nosilce koordinacije. 

 
Štab CZ zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim silam, ki obsega zagotavljanje zvez, 
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane ter zdravstvenega in drugega 
varstva. 

 
V primeru potresa in drugih velikih naravnih nesreč (npr. požarov v naravnem okolju, poplave,  
žled, …) zagotavlja logistično podporo gasilskim enotam (hrana, voda, gorivo, nastanitev in 
podobno …) poveljnik CZ občine in regijski poveljnik CZ, v sodelovanju z občinskim poveljnikom 
CZ. Posledice nesreče se čim prej ustrezno dokumentira. Pri tem se po možnosti opravi tudi 
filmski in fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve vodje intervencij, 
poveljnika CZ in drugih organov.  
 

 
7.3.3 Vodenje aktivnosti ob nesreči 
 
Intervencijo vodi vodja intervencij. Službe, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, vodijo 
samostojno njihovi vodje, v skladu s pravili stroke ter predpisi. V kolikor na intervenciji oziroma 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči sodeluje več (različnih) služb, mora biti njihovo 
delovanje v skladu z usmeritvami vodje intervencij. Vodje posameznih služb oziroma enot 
sestavljajo vodstvo intervencije oziroma se združujejo v IPS štab operative. 

 
V primeru ko se aktivira poveljnik CZ, vodi vodja intervencij (oziroma vodstvo intervencije ali 
štab operative) intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika CZ. Poveljnik CZ vodi delo štaba 
CZ in koordinira delo štaba CZ ter nudi logistično podporo vodji intervencij. 
 
 
7.4 Finančna pooblastila 
 
Finančna pooblastila izvajalcev operativnega vodenja zaščite, reševanja in pomoči so: 

 
Poveljnik CZ in javni uslužbenec za zaščito in reševanje v občinski upravi: v primeru 
nesreče odrejata aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z Zakonom o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in sklepi Občinskega štaba Civilne zaščite. 

 
Vodja  gasilske  intervencije  sme  odrejati  aktivnosti  za  zaščito,  reševanje  in  pomoč  
skladno  s pooblastili v operativnem gasilskem načrtu. Vodje drugih intervencij (zdravstvena 
intervencija, policijska intervencija, izvajalci javnih služb) odrejajo aktivnosti, ki jih krijejo iz 
lastnih sredstev za izvajanje dejavnosti iz svoje pristojnosti. 
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Če je za uspešno in učinkovito izvedbo intervencije potrebno angažirati dodatne sile in 
sredstva, to v  skladu s svojimi pristojnostmi odobrita župan ali poveljnik CZ. 
 
7.5 Organizacija zvez 
 
Pri operativnem vodenju aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč, se za prenos podatkov ter 
komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi službami in drugimi izvajalci zaščite, reševanja 
in pomoči uporabljajo naslednje vrste zvez: 
- radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja ZARE, 
- javno telefonsko omrežje, 
- mobilnimi telefoni,  
- telefaks in internet, 
- zveze radioamaterjev in 
- mobilni repetitor. 

 
Pri neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporablja sistem radijskih 
zvez ZARE in sistem osebnega pozivanja. Povezovanje uporabnikov sistema ZARE se 
zagotavlja v centrih za obveščanje, kjer so komunikacijska središča tega sistema. 

 
Komuniciranje enot in služb ter drugih organizacij, ki sodelujejo na intervenciji in ne uporabljajo 
sistema zvez ZARE, usklajujejo njihovi vodje z mesta vodstva intervencije (praviloma preko 
vodje gasilske intervencije) ter preko ReCO Ljubljana. Vsaka sodelujoča služba uporablja svoj 
sistem zvez in imenike. 
 
V sistemu radijskih zvez je za Občino Komenda določen 41. delovni kanal in 42 kot rezervni 
kanal. 
 
Vendar zaradi boljše usklajenosti na intervencijah z enoto PGD Kamnik (njen operativni kanal je 
37), ki pokriva področje Komende v delu  GEŠP je za vse enote v GZ Komenda delavni kanal 
37. 
 
V primeru večjih intervencij ali pa pokrivanja (ločenih intervencij, ki se dogodijo istočasno) le teh 
se enote GZ Komende prestavijo na 41 delavni kanal zaradi nemotenega dela obeh gasilskih 
štabov; primer: žled, vetrolomi, poplave,… 

 
P - 43 Podatki o lokacijah siren in načinu njihove uporabe 

P - 51 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 
pošte na področju zaščite in reševanja 
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Slika 9: Organigram vodenja zaščite, reševanja in pomoči v občini Komenda 
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8 UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
V nadaljevanju so opisani nekateri splošni zaščitni ukrepi, ki se izvajajo pri različnih vrstah 
naravnih in drugih nesreč, ter specifični zaščitni ukrepi, ki so navedeni ob posameznih vrstah 
nesreč. Če za posamezno  nesrečo,  ki  lahko  prizadene  območje  občine  Komenda,  posebni  
zaščitni  ukrepi  niso navedeni in opisani, se uporabljajo ukrepi, ki so navedeni in opisani kot 
splošni. 
 
 
8.1 Zaščitni ukrepi 
 
 
8.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Z namenom zmanjšanja nevarnosti ob posameznih nesrečah, je odločilnega pomena 
preventivno delovanje.   Za   izvajanje   prostorskih,   urbanističnih,  gradbenih   in   drugih   
tehničnih   ukrepov   iz pristojnosti lokalne skupnosti, s katerimi se preprečijo oziroma zmanjšajo 
škodljivi vplivi nesreč ter se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, skrbijo pristojni organi 
občinske uprave. 

 
Potres 
Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi za zmanjšanje posledic rušilnega potresa obsegajo 
izdelavo ocen ogroženosti glede na posamezne dejavnosti, zaščito obstoječih objektov in 
naprav, ki so nujno potrebni za opravljanje življenjsko pomembnih dejavnosti (komunalne 
dejavnosti, oskrba z vodo, telekomunikacije, zdravstveno varstvo), ojačitev obstoječega 
gradbenega fonda, izdelava analiz stanja gradbenih objektov s stališča njihove seizmične 
odpornosti in mogočih posledic potresa po conah seizmične aktivnosti, določitev lokacij deponij 
ruševin, rezervnih pokopališč, izvajanje normativnih podlag v zvezi s potresno varno gradnjo. 
 
 
8.1.2 Evakuacija 
 
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja v primeru, ko n i  mogoče z drugimi 
ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi 
poveljnik CZ. 

 
Umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij lahko izjemoma odredita 
poveljnik CZ ali vodja intervencij in sicer v primeru, ko ne moreta drugače zavarovati ljudi in 
premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči. Umik sme trajati le toliko časa, 
kolikor je to nujno potrebno. 

 
Evakuacijska zbirališča in sprejemališča so namenjena le tistim prebivalcem, ki se po obvestilu 
za evakuacijo ne morejo umakniti sami, s svojimi ali javnimi prevoznimi sredstvi. Če je 
nevarnost huda in neposredna, se določi evakuacijska zbirališča in poskrbi za seznanitev 
evakuirancev vodja intervencij glede na okoliščine. V primeru daljšega razvoja dogodkov, 
določi evakuacijska zbirališča poveljnik CZ na predlog strokovne službe za zaščito in reševanje 
in vodje intervencij, ter poskrbi za javno objavo. 

 
Evakuacijo praviloma izvedejo evakuirani z lastnimi prevoznimi sredstvi. Če je potrebno, se za 
ta namen organizira avtobusni prevoz. Avtobusni prevoz lahko v primerih hude neposredne 
nevarnosti zahteva vodja intervencij ali poveljnik CZ, v vseh drugih primerih pa strokovna služba 
za zaščito in reševanje. 
 

P - 57 Pregled organizacij za izvajanje nujnih prevozov 
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8.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 
 
Nosilci nalog: 
- poveljnik CZ, 

- člani štaba CZ – štab logistike, oddelek za oskrbo prebivalcev, 
- zaposleni v občinski upravi, 
- Center za socialno delo, 
- Rdeči križ Slovenije oziroma Karitas. 

 
Sprejem, nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev je v pristojnosti poveljnika CZ, članov 
štaba (člani štaba logistike detajlno naredijo načrt po usmeritvah poveljnika CZ) in zaposlenih 
v občinski upravi. Če je to potrebno, se organizira pomoč humanitarnih organizacij kot sta 
Rdeči križ in Karitas oziroma Centra za socialno delo, slednji izvaja tudi prvo psihosocialno 
pomoč. 
Organi občinske uprave opravljajo naloge v zvezi z nastanitvijo in oskrbo, glede na svoje 
delovno področje oziroma svoje pristojnosti. Za začasno namestitev in postavitev zasilnih 
bivališč so predvidene lokacije. 

 
Odgovorne osebe v zvezi s sprejemom in oskrbo ogroženih prebivalcev opravljajo naslednje 
naloge: 
- urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce, 
- urejanje začasnih bivališč, 
- nastanitev ogroženega prebivalstva, 
- oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, 
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 

 
Občina Komenda zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge 
nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje, in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo 
zunaj svojega prebivališča. Posebno pozornost je treba posvetiti bolnim in poškodovanim 
osebam, osebam s telesnimi in duševnimi motnjami, nosečnicam, materam z dojenčki, 
otrokom in starejšim osebam. 

 
Začasno nastanitev odreja poveljnik CZ, za njeno izvedbo pa poskrbi in jo usklajuje štab 
logistike v času intervencije ter strokovna služba za ZiR občine, ko se je intervencija končala. 
Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči in v 
primeru zelo slabega vremena. 

 
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno 
sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče 
zagotoviti na drug način. 

 
P -  21/A Pregled objektov za začasno nastanitev 

P – 21/B Pregled lokacij za postavitev zasilnih bivališč 

P - 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P - 22 Pregled organizacij za zagotavljanje prehrane 
P - 58 Pregled organizacij za zagotavljanje nastanitve ogroženih prebivalcev 

D - 18 Načrt dejavnosti občinske uprave  Občine Komenda v primeru naravnih in 
drugih nesreč 

 
8.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
 
Nosilci nalog: 
- gasilska enota širšega pomena PGD Kamnik,   
- osrednja gasilska enota v občini PGD Moste  
- regijske enote za RKB zaščito, 
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- mobilni ekološki laboratoriji. 
 

8.1.5 Zaščita kulturne dediščine 
 
Priprave  in  ukrepe  za  zaščito  kulturne  dediščine  ter  preprečevanje  škodljivih  vplivov  
nesreč  na kulturno dediščino izvajajo lastniki in uporabniki, oziroma upravljalci kulturne 
dediščine, predvsem pa strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine (Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj) . 

 
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi sodelujejo 
tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje 
in pomoč. 

 
V kolikor je zaradi nesreče prišlo do poškodb kulturne dediščine, se enotam in službam za 
zaščito, reševanje in pomoč takoj po zaključku intervencije priključijo ustrezni strokovnjaki, 
oziroma komisije za varstvo kulturne dediščine, ki koordinirajo in nadzorujejo reševanje kulturne 
dediščine. Stavbno kulturno dediščino je treba čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, 
premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvedejo tudi najnujnejša 
konservatorska dela. 
 
Po potresu ali drugi nesreči, ki je povzročila škodo na kulturni dediščini, je potrebno najprej: 
- ugotoviti škodo, 
- izvesti  ukrepe  za  preprečitev  nadaljnjega  škode,   
- mobilizirati  strokovne  ekipe  za pomoč, koordinacijo in nadzor reševanja kulturne 

dediščine, 
- izdelati program sanacije škode in  
- izdelati program obnove poškodovanih kulturnih spomenikov. 
 

 
P - 31 Pregled kulturne dediščine na območju občine Komenda 

 
 
8.1.6 Ukrepi pri množičnem pojavu kužnih bolezni  pri živalih 
 
Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
Ob pojavu posebno nevarnih kužnih bolezni pri živalih je zelo pomembno, da se čim hitreje 
odstrani ali/in uniči živalske kadavre in se s tem prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Predlog 
zaščitnih ukrepov in način izvedbe uničenja kadavrov poda Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

 
Določitev lokacij za pokop ali sežig živalskih trupel 
Lokacije se določijo v občinskih prostorskih načrtih. Pokop in sežig živalskih kadavrov je 
potrebno izvesti na kraju, kjer je tveganje za zdravje živali in ljudi ter za okolje najmanjše,. 
Predviden ukrep je odvoz živalskih kadavrov v predelovalni obrat (KOTO d.o.o. Ljubljana), ki ga 
izvedejo javne službe za prevoz in ravnanje z živalskimi odpadki (KOTO d.o.o. Ljubljana) ter 
veterinarsko-higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu, Območna enota 
Ljubljana. 
 
Kemična in biološka zaščita 
Obsega ukrepe ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki kužnih bolezni pri živalih: 
-  zaščita ljudi in živali (označevanje meja okuženih in ogroženih območij), 
- dekontaminacija ljudi, živali, materialnih dobrin in okolja (dekontaminacija ljudi, oblek,  
  objektov, predmetov, površin, dezinsekcija in deratizacija objektov na okuženem območju 
   ipd.). 
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Naloge  kemične  in  biološke  zaščite  izvajajo  za  to  pristojne  veterinarske  organizacije,  
za  to usposobljeni gasilci (sicer so izvzeti) ter po potrebi regijska enota CZ za RKB zaščito. 
 
 
8.2 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 
 
V okviru prve pomoči in nujne medicinske pomoči ob potresu se izvajajo le najnujnejši ukrepi za 
ohranitev življenja in varovanje zdravja ljudi na prizadetem območju. Namen nudenja prve 
pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do strokovne 
medicinske pomoči oziroma zdravljenja. 
 
Naloge, ki jih izvajajo ekipe prve pomoči, obsegajo: 

- prva pomoč poškodovanim in obolelim, 

- pomoč pri triaži, 

- pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih, 

- sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih, 

- sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih, 

- sodelovanje pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov. 
 
Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob potresu izvajajo službe nujne medicinske pomoči, 
organizirane na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, skladno s smernicami za 
delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. 
 
Ukrepanje na bolnišnični ravni temelji na izdelanem načrtu delovanja bolnišnice ob množični 
nesreči. Ukrepi so prilagojeni organizaciji in prostorom posamezne bolnišnice ter obsegajo: 

- aktiviranje in vodenje bolnišnice ob množičnih nesrečah, 

- sprejem in registracijo pacientov, 

- triažo, reorganizacijo bolnišnice in prostorov 

- primarno in bolnišnično oskrbo pacientov, 

- tehnično, materialno in logistično podporo, 

- sodelovanje z mediji in zagotavljanje varnosti. 
 
Ekipe prve pomoči  se aktivirajo na podlagi odločitve  vodje intervencij takrat, kadar zaradi 
velikega števila poškodovanih v rušilnem potresu pomoč rednih zdravstvenih služb ni zadostna.  
 
 
8.3 Gašenje in reševanje ob požarih 
 
Gašenje in reševanje obsega naslednje ukrepe: 
- gašenje požarov, 

- reševanje ljudi, živali in materialnih dobrin, 
- požarno stražo, 
- preventivne naloge varstva pred požarom. 

 
Lokalno javno gasilsko službo izvaja v občini Komenda 3 operativne gasilske enote v okviru 
Prostovoljnih gasilskih društev. Prostovoljna gasilska društva naloge gašenja ter naloge ob 
drugih naravnih nesrečah izvajajo na svojem operativnem območju. V primeru večjih intervencij 
gasilske enote izvajajo naloge tudi na drugih območjih.  
 
Skupaj je v občini Komenda v 3 prostovoljnih gasilskih društvih organizirano več kot 70 
operativnih gasilcev. Organiziranost in delovanje podrobneje ureja Zakon o gasilstvu.  
 
Preglednica 3:  Seznam GE in območij operativnega delovanja posamezne GE 
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Operativna gasilska enota Ime gasilske enote Območje operativnega pokrivanja 
naselij 

Prostovoljno gasilsko društvo Križ Križ 

Prostovoljno gasilsko društvo Komenda Komenda, Klanec, Potok, Nasovče, 
Gora, Mlaka, Podboršt, Gmajnica, 
Komendska Dobrava, Breg, Obrtna 
cona Komenda 

Prostovoljno gasilsko društvo Moste Občina Komenda (osnovno območje 
Moste, Suhadole, Žeje, PC Komenda) 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik izvaja naloge tudi kot gasilska enota širšega pomena na 
območju občin Kamnik, Komenda in Mengeš ter izven meja teh občin, če je na intervencijo 
aktivirano. Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije opravlja naloge 
zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne 
nevarne snovi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu ter druge naloge zaščite  in 
reševanja širšega pomena. 

 
Po potrebi se aktivirajo gasilske enote sosednjih občin, ki imajo pisni dogovor o 

medobčinskem sodelovanju. 

 
P – 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnika 

P - 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 
namestnikih poveljnikov 

D - 2 Operativni načrt gasilskih enot v občini Komenda 

D - 3 Dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči 

 
 
8.4 Tehnično reševanje 
 
Tehnično reševanje obsega naslednje ukrepe: 
- reševanje iz ruševin, višin in globin, 
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah (toča, žled, neurje…), 
- reševanje ob velikih nesrečah v cestnem in železniškem prometu, 

- reševanje premoženja ter kulturne in naravne dediščine, 
- nujna popravila infrastrukturnih naprav in objektov, 
- izdelava in obnova požarnih poti. 
 
Gasilci preprečujejo nastanek požarov, eksplozij plina, gasijo požare, rešujejo ogrožene in 
poškodovanje ljudi in živali, rešujejo z višin ter ruševin in drugo. Pri opravljanju nalog sodelujejo 
izvajalci javnih služb ter gradbena podjetja z ustrezno mehanizacijo. 
 

P – 3/C Podatki o tehnično reševalnih enotah 

P – 10 Pregled gradbenih organizacij 

P – 30/B Pregled obratov manjšega tveganja 

 
 
8.5 Prva veterinarska pomoč 
 
Prva veterinarska pomoč obsega: 
- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih, 
- prvo veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim, 
- prisilni zakol poškodovanih živali, 
- odstranjevanje živalskih kadavrov, 
- izvajanje drugih higienskih in protiepidemičnih ukrepov. 
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Naloge  prve  veterinarske  pomoči  izvajajo  veterinarji  oziroma  veterinarski  zavodi.. 

 
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s farmsko vzrejo 
živine ter imajo najmanj 200 glav živine v turnusu oziroma temu primerljivo drugo farmsko 
proizvodnjo, prvo veterinarsko pomoč izvajajo ekipe za prvo veterinarsko pomoč. 

 
Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, sodelujejo pri izvajanju nalog in ukrepov delavci 
UVHVVR, Nacionalnega veterinarskega inštituta (Območna enota LJ) in ostalih veterinarskih 
organizacij 
 

P - 4/B  Podatki o enotah za prvo veterinarsko pomoč 

P - 24 Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri reševanju  

 
 
8.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 
 
Osnovni pogoji za življenje, ki jih je potrebno zagotoviti ob nesreči, so: 
- nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali, 
- nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi  

življenjskimi potrebščinami, 
- oskrba z električno energijo, 
- zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja komunalne infrastrukture, 
- zagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter 
- zaščita kulturne dediščine. 

 
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice nesreč do zagotovitve 
osnovnih pogojev  za  življenje.  Osnovne  pogoje  za  življenje  zagotavljajo  predvsem  izvajalci  
javnih  služb  s podporo služb Civilne zaščite. 
 

P - 22 Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano 
P - 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P - 57 Pregled organizacij za izvajanje nujnih prevozov 

P - 58 Pregled organizacij za zagotavljanje nastanitve ogroženih prebivalcev 

 
8.7 Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
 
Na območju občine Komenda se neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) pojavljajo tako v 
naravi, kot tudi v urbanem okolju, ko jih občani občasno odkrijejo predvsem pri obnovi starih hiš. 

 
Na NUS občasno naletijo tudi gasilci ob gašenju požarov v naravnem okolju. Vodja intervencij 
mora pred začetkom gašenja požara ugotoviti, ali je območje požara kontaminirano z NUS. 
Podatek lahko pridobi s pomočjo karte o možnih nahajališčih NUS ali ga zahteva preko ReCO. 

 
Nosilec načrtovanja za primer najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva je država. 
 

D - 11 Usmeritve gasilcem za gašenje požarov na območju NUS 

 
8.8 Reševanje v jamah, iskanje pogrešanih oseb ob naravni nesreči 
 
Štab CZ po prošnji Policijske postaje Kamnik, kar najhitreje organizira izvidovanje 
prizadetega predela in naselja.  
Do ugotovitve, kje so pod ruševinami ljudje, pridemo na več načinov: s poizvedovanjem pri 
preživelih prebivalcih porušene in sosednjih stavb ali pri sorodnikih zasutih, s klicanjem, s 
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pregledom posameznih ruševin, z uporabo geofonov ali s pomočjo posebej za to dresiranih 
psov v sklopu Enot reševalnih psov. 

 
Rdeči križ Slovenije organizira tudi enotno poizvedovalno službo – Služba RKS za iskanje 
pogrešanih oseb, ki sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb. 
 

D - 19 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kamnik 

 
 
9 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 
Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreč 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 organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna skupnost. Za 
osebno in vzajemno zaščito je odgovoren poveljnik CZ občine v sodelovanju z občinskimi 
službami. Prebivalce  seznanja  s  postopki  za  izvajanje  zaščitnih  ukrepov  ter  opravljanje  
nalog zaščite, reševanja in pomoči preko predsednikov Krajevnih skupnosti.    

 
Za opravljanje nalog na področju osebne in vzajemne zaščite lahko občina organizira 
svetovalno službo, ki jo praviloma izvajajo prostovoljci (predvsem psihologi, socialni in 
zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja…). 
 
V vzajemno zaščito sodijo zlasti: 
- obveščanje prebivalcev o posledicah in razmerah na območju nesreče, 
- 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. 

 
P - 7 Pregled  javnih in drugih služb, ki opravljajo  dejavnosti pomembne za zaščito, 

reševanje in pomoč 

P - 25 Pregled človekoljubnih organizacij 

P - 60 Navodilo prebivalcem za ravnanje v primeru  naravnih in drugih nesreč 
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10 OCENJEVANJE ŠKODE 
 
Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo 
njihovih posledic škode na lokalni ravni je imenovana občinska komisije za ocenjevanje škode. 
 
Ob potresu zajema ocenjevanje škode ocenjevanje poškodovanosti objekta in ocenjevanje 
škode na infrastrukturi. 
 
Za vzpostavitev normalnega življenja na prizadetem območju je potrebno ob potresu najprej 
ugotavljati poškodovanost objektov ter z njo povezane uporabnosti gradbenih objektov. Zato je 
potrebno, da se izvede v čim krajšem času. 
 
Vse poškodovane objekte je potrebno čim prej evidentirati, oceniti njihovo uporabnost in škodo. 
Za evidentiranje poškodovanih objektov je zadolžena občinska komisija za ocenjevanje škode 
ob naravnih in drugih nesrečah, ki sprejema vloge o poškodovanih objektih ter evidentira 
nastalo škodo. Podatke ji sporočajo lastniki in uporabniki objektov na telefonsko številko, ki jo za 
ta namen objavi Občina.  
 
Štab CZ občine na podlagi prvih evidenc poškodovanosti objektov pripravi t.i. grobo oceno 
škode, ki jo posreduje županu in na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
Izpostava Ljubljana. Groba ocena škode je v nadaljevanju podlaga za nadaljnje odločanje o 
pomoči na prizadetem območju in sicer tako pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo, kot tudi 
za pripravo sanacijskih programov. Takoj se tudi aktivira Občinska komisija za ocenjevanje 
škode na stvareh. 
 
Organizacijo ocenjevanja v sodelovanju z občino prevzame izpostava URSZR Ljubljana v svojih 
prostorih oziroma na terenu, občina pa ji nudi pomoč. 
 
Oceno uporabnosti objektov za varno bivanje opravi regijska komisija, ki stopnjo 
poškodovanosti objektov primerno označi. Pri tem delu ji pomagajo tudi strokovnjaki gradbene 
stroke iz občinske komisije za ocenjevanje škode.  
 
Državna in regijske komisije 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.  
 
Občina v sodelovanju z izpostavo URSZR Ljubljana poskrbi za sprotno obveščanje prebivalcev 
na prizadetem območju o poteku ocenjevanja uporabnosti poškodovanih objektov in škode ter  
jim daje napotke v zvezi s tem. 
 

P - 3/N Komisija za popis in oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah 

P - 32 Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov 

P - 67 Postopkovnik za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 

P - 68 Metodologija za ocenjevanje škode 
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11 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 
 
11.1 Razlaga pojmov 
 
Nesreča je 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  takem  obsegu,  da  je  za  njihov  nadzor  in  
obvladovanje  potrebno uporabiti  posebne  ukrepe,  sile  in  sredstva,  ker  ukrepi  rednih  
dejavnosti,  sile  in  sredstva  ne zadostujejo. 

 
Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske 
ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se 
štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic 
naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske 
bolezni ter rastlinski škodljivci. 

 
Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška 
nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge 
ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa 
tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični 
napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja. 

 
Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine 
in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč. 

 
Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne ali druge nesreče. 

 
Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, obsega neposredno škodo, stroške 
intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče. 

 
Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka nesreče, oziroma 
ukrepi, s katerimi se zmanjša škodljive posledice nesreče. 

 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb, 
zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševanju 
in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. 

 
Sredstva  za  zaščito,  reševanje  in  pomoč  obsegajo  zaščitno  ter  reševalno  opremo  
in  orodje, zaklonišča  in  druge  zaščitne  objekte,  objekte  in  opremo  za  usposabljanje,  
skladišča,  prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne naprave ter material, ki se 
namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen. 

 
Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva, izdelana v skladu s predpisanimi 
standardi in praviloma tipizirana, za osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter tehnična in 
druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote, službe in reševalci pri zaščiti, 
reševanju in pomoči. 
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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. 

 
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. 

 
Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreči so nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali, 
nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami, oskrba z električno energijo, zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja 
komunalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne živinske krme ter zaščita kulturne dediščine. 

 
Pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec sklene v imenu in na račun države 
pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe. 

 
Okuženo območje je območje, na katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem so 
možnosti za širjenje okužbe. 

 
Ogroženo območje je območje, na katerem se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na 
katerem so možnosti za širjenje okužbe. 
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11.2 Razlaga okrajšav 
 
CORS   Center za obveščanje Republike Slovenije 
CZ   Civilna zaščita 
CZ RS  Civilna zaščita Republike Slovenije 
ELME   Ekološki laboratorij z mobilno enoto (Inštitut Jožef Štefan) 
GE   Gasilska enota,  
OGE   Osrednja gasilska enota 
IPS   Intervencijsko poveljniški sistem vodenja intervencij 
GZK   Gasilska zveza Komenda 
MEEL   Ekološki laboratorij z mobilno enoto (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor) 
NEK   Nuklearna elektrarna Krško 
NMP   Nujna medicinska pomoč 
NUS   Neeksplodirana ubojna sredstva 
OKC PU  Operativno – komunikacijski center Policijske uprave 
OŠCZ   Občinski štab CZ 
PGD   Prostovoljno gasilsko društvo 
PP   Policijska postaja 
ReCO   Regijski center za obveščanje 
RKB zaščita  Radiološka, kemična, biološka zaščita 
RKS   Rdeči križ Slovenije 
SUC   Satelitski urgentni center 
SV   Slovenska vojska 
UC   Urgentni center 
URSJV  Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost  
URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
UVHVVR  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  
ZARE   Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
ZGS   Zavod za gozdove Slovenije 
ZiR   Zaščita in reševanje 
ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč 
  



Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu  

 

Občina Komenda Stran 53 

 
12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 
12.1 Seznam prilog 
 

Oznaka 
skupne 
priloge 

Vsebina 

P - 1 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ   

P - 3 Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 3/A Podatki o enotah za prvo pomoč 

P - 3/C Podatki o tehnično reševalnih enotah 

P - 3/N Komisija za  popis in oceno poškodovanosti  objektov ob naravnih in drugih nesrečah 

P - 4 Podatki o organih, službah in enotah CZ 

P - 4/B Podatki o enotah za prvo veterinarsko pomoč 

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 - 6/C Pregled enot CZ 

P - 6/E Drugi operativni sestavi enot za zaščito, reševanje in pomoč 

P - 7 Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti  pomembne za zaščito in 
reševanje 

P - 10 Pregled gradbenih organizacij 

P - 11 Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih  in namestnikih poveljnikov 

P - 12 Pregled gasilskih enot širšega pomena in njihovih pooblastil s podatki o poveljnikih in 
namestnikih poveljnikov – PGD Kamnik 

P - 15 Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča o nesreči  

P - 19 Radijski imenik sistema ZARE in ZARE+ 

P - 20 Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce 

P – 21/A Pregled objektov začasne nastanitve 

P – 21/B Pregled lokacij 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 – 30/B Pregled obratov manjšega tveganja 

P - 31 Pregled kulturne dediščine na območju občine Komenda 

P - 32 Seznam članov komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov 

P - 40 Načrt alarmiranje gasilskih enot v občini Komenda  

P - 42 Navodilo o aktiviranju sil zaščite, reševanja in pomoči v občini Komenda 

P - 43 Podatki o lokacijah siren in načinu njihove uporabe 

P - 44 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžene za obveščanje ob 
naravnih in drugih nesrečah 

P - 45 Pregled materialno-tehničnih sredstev sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P - 48 Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči 

P - 49 Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZR 

P - 50 Imenovanje vodje intervencij 

P - 51 Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter elektronske 
pošte na področju zaščite in reševanja 

P - 52 Pregled kontaktnih podatkov organov in organizacij, ki se jih zaprosi za pomoč 

P - 53 Organigram  sil ZRP  v občini Komenda 

P - 54 Načrt izvajanja mobilizacije in aktiviranja organov vodenja in sil za ZRP 

P - 55 Pregled helidromov, javnih površin in objektov za sprejemanje in dajanje pomoči v 
silah in sredstvih 



Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu  

 

Občina Komenda Stran 54 

P - 57 Pregled organizacij za izvajanje nujnih prevozov 

P - 58 Pregled organizacij za zagotavljanje nastanitve ogroženih prebivalcev 

P - 59 Vzorec odredbe o aktiviranju sil ZRP 

P - 60 Navodilo prebivalcem za ravnanje v primeru naravnih in drugih nesreč,  

P - 61 Pregled helidromov,  javnih površin in objektov za sprejemanje in dajanje pomoči v 
silah in sredstvih 

P - 62 Pregled kontaktnih podatkov organov in organizacij 

P - 63 Vzorec prošnje za državno pomoč 

P - 67 Postopkovnik za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 

P - 68 Metodologija za ocenjevanje škode 

 
 
 
 
 
12.2 Seznam dodatkov 

 

Oznaka 
dodatka 

Vsebina 

D - 1 Dokumenti o aktiviranju in mobilizaciji občinskih sil in sredstev za ZRP 

D - 2 Operativni načrt gasilskih enot v občini Komenda 

D - 3 Dogovor o medobčinskem medsebojnem sodelovanju in pomoči 

D - 4 Navodilo o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Komenda 

  

D - 7 Scenarij potresa VI. intenzitete (EMS)  

D - 8 Scenarij potresa VII. intenzitete (EMS) 

D - 9 Scenarij potresa VIII. intenzitete (EMS) 

D - 10 Scenarij potresa IX. intenzitete (EMS) 

D - 11 Usmeritve gasilcem za gašenje požarov na območju NUS 

D - 12 Načrti dejavnosti organizacij in zavodov v občini Komenda 

D - 13 Navodilo o organiziranju in vodenju informacijskih centrov 

D - 14 Telefonska številka za informacije 

D - 15 Navodilo prebivalcem za ravnanje v primeru naravnih in drugih nesreč 

D - 16 Navodilo o organiziranju in vodenju informacijskega centra 

D - 17 Telefonska številka za informacije 

D - 18 Načrt dejavnosti občinske uprave Občine Komenda v primeru naravnih in drugih nesreč 

D - 19 Načrt dejavnosti Policijske postaje Kamnik 

D - 20 Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta ZiR 

 
 
 
 


